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01สารจากประธานกรรมการบริหาร

	 ท่่ามกลางการเปล่�ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบััน	 

จากความก้าวหน้าท่างเท่คโนโลย่	 ส่่งผลให้ความคาดหวังของผ้้บัริโภค	 

การแขง่ขันท่างธุรุกจิ	และการเปล่�ยนแปลงท่างสั่งคมรวดเรว็กวา่ท่่�ผา่นมา	

ท่ำาใหบ้ัริษััท่ฯ	ต้อ้งต้ระหนักและเต้ร่ยมความพรอ้ม	เพอ่รองรบััความท้่าท่าย 

ในหลากหลายด้าน	ทั่�งในมิติ้เศรษัฐกิจ	สั่งคม	และสิ่�งแวดล้อม	อย่างไรก็ต้าม 

บัริษััท่ฯ	จะยังคงยึดมั�นและปฏิิบััต้ิต้ามวิส่ัยท่ัศน์	และพันธุกิจของบัริษััท่ฯ	

อย่างมุ่งมั�น	เพ่อนำาพาบัริษััท่ฯ	ส่้่ความยั�งยืน	บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	

จำากัด	(มหาชน)	ในฐานะบัริษััท่ฯ	ชั�นนำาอันดับั	1	ในธุุรกิจไมโครไฟแนนซ์์

มุ่งมั�น	และต้ระหนักถึึงบัท่บัาท่เร่องการพัฒนาอย่างยั�งยืน	ผ่านการดำาเนินงาน

ด้านความรับัผิดชอบัต้่อส่ังคมมาต้ลอดกว่า	30	ปี	ซ์ึ�งการดำาเนินงานท่่�

ส่ำาคัญในรอบัปี	2564	ม่ดังน่�

	 ดา้นธุรรมาภบิัาล	บัรษัิัท่ฯ	ดำาเนนิงานโครงการความรว่มมอืท่่�ส่ำาคญั

ต้่อการพัฒนาเศรษัฐกิจ	เช่น	การขยายส่าขาเพิ �มขึ �นเพ่อมุ ่งหวังให้

ประชาชนส่ามารถึเข้าถึึงแหล่งเงินทุ่น	 การม่ส่่วนช่วยส่นับัส่นุนชุมชน	

การกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่	 การปฏิิบััติ้ต้ามกฎระเบั่ยบัและข้อบัังคับัต้่างๆ	

การพัฒนาและส่ร้างส่รรค์นวัต้กรรมใหม่ๆ	 ท่่�เอื�อประโยชน์ต้่อการดำาเนิน

ธุรุกจิ	รวมท่ั�งการพฒันาผลิต้ภณัฑ์ท่์่�มุง่เนน้การต้อบัส่นองต่้อความต้อ้งการ

ของกลุ่มล้กค้า	เป็นต้้น

	 ด้านส่ังคม	บัริษััท่ฯ	ดำาเนินงานความรับัผิดชอบัต้่อส่ังคมท่่ �ส่ำาคญั

หลายด้าน	 เช่น	 การส่่งเส่ริมความปลอดภัย	 อาช่วอนามัย	 และ 

ส่ภาพแวดล้อมในการท่ำางานใหกั้บับัคุลากร	การพฒันาบุัคลากรในบัริษััท่ฯ	

ให้เป็นผ้้ท่่�ม่ความร้้ความส่ามารถึ	และส่ามารถึให้บัริการล้กค้าได้	รวมถึึง

กิจกรรมการช่วยเหลือส่ังคมต้่างๆ	เป็นต้้น

	 ด้านส่ิ�งแวดล้อม	บัริษััท่ฯ	ต้ระหนักถึึงผลกระท่บัด้านส่ิ�งแวดล้อม

จากการประกอบัธุุรกิจ	 จึงได้ปรับัปรุงการดำาเนินงานให้เป็นมิต้รต้่อสิ่�ง

แวดล้อมผ่านการดำาเนินงานท่่�ส่ำาคัญ	เช่น	การมุ่งมั�นบัริหารจัดการด้าน

พลังงาน	การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ์เรือนกระจก	การด้แลบัริหารจัดการ

ท่รัพยากรนำ�า	เป็นต้้น

	 ส่ดุท่า้ยน่�	ในฐานะประธุานกรรมการบัรหิาร	ขอขอบัคณุผ้บ้ัรหิารและ

บัุคลากรทุ่กคน	ท่่�เป็นส่่วนส่ำาคัญในการช่วยผลักดัน	ส่นับัส่นุน	และม่ส่่วน

ร่วมในการขับัเคล่อนการพัฒนาท่่�ยั�งยืนของบัริษััท่ฯ	เป็นอย่างด่	และขอ

ขอบัคุณผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยท่่�ให้การส่นับัส่นุนการดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	 ด้วย

ด่ต้ลอดมา		บัริษััท่ฯ	จะยังคงมุ่งมั�นท่่�จะดำาเนินธุุรกิจด้วยความรับัผิดชอบั

พร้อมท่่�จะเต้ิบัโต้และเค่ยงข้างไปพร้อมกับัส่ังคมไท่ยอย่างยั�งยืน

นายชููชูาติิ เพ็็ชูรอำำาไพ็ 

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความย่�งยืน 2564
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02ภาพรวมการดำำาเนินงานดำ้านความยั่ั�งยั่ืนของ MTC

ไม่พบกรณีีที�บริษัทฯ 

ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายั่

เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ�งแวดำล้อม 

(307-1, 419-1)

จำานวนนวัตกรรม

ทั�งหมดำ 2 นวัตกรรม

ที�ช่่วยั่ส่งเสริม

การดำำาเนินงาน

ของบริษัทฯ

ไม่ไดำ้รับผู้ลกระทบ

และไม่ถู้กคุกคาม

ระบบสารสนเทศ

ของบริษัทฯ

ม้ลค่าเช่ิง

เศรษฐกิจสะสม 

20,156,657,193 

บาท

27 กรณีี 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน

ดำ้านเศรษฐกิจ ดำ้านสังคม

 ไม่พบเหตุการณี์ข้อม้ลของล้กค้าและค้่ค้ารั�วไหล

 ความพึงพอใจล้กค้าต่อการดำำาเนินงานของบริษัทฯ ร้อยั่ละ 91.58

 จำานวนพนักงานและล้กจ้างทั�งหมดำ 11,460 คน

 จำานวนช่ั�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี�ยั่ 2.97 ช่ั�วโมงต่อคน

 ร้อยั่ละ 0.41 ของจำานวนอัตราการบาดำเจ็บของบุคลากรในบริษัทฯ

 ไม่พบจำานวนเหตุการณี์ที�ละเมิดำต่อสิทธิมนุษยั่ช่นภายั่ในบริษัทฯ

ดำ้านสิ�งแวดำล้อม

 ปริมาณีการใช่้พลังงานทั�งหมดำ 278,765.32 กิกะจ้ล

 บริษัทฯ มีอัตราความเข้มข้นของการใช่้พลังงานต่อยั่อดำสินเช่่อ คิดำเป็น 3.04 กิกะจ้ลต่อล้านบาท (302-4)

 บริษัทฯ มีอัตราความเข้มข้นของการใช่้พลังงานต่อจำานวนพนักงาน คิดำเป็น 24.33 กิกะจ้ลต่อคน

 บริษัทฯ มีปริมาณีการปล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกทั�งหมดำ 2.21 ตันคาร์บอนไดำออกไซดำ์เทียั่บเท่าต่อคน (302-4)

 ปริมาณีการปล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก 25,305.64 ตันคาร์บอนไดำออกไซดำ์เทียั่บเท่า

 ปริมาณีการใช่้นำ�าทั�งหมดำ 869.96 เมกะลิตร

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

 บัรษัิัท่ฯ	ไดร้บััการจดัอนัดบััอย้ใ่นรายช่อดชันหุ่น้ยั�งยืน	หรือ	Thailand	Sustainability	Investment	(TSHI)	จากต้ลาดหลักท่รพัย์ 

	 แห่งประเท่ศไท่ย	เป็นปีท่่�	3	ต้ิดต้่อกัน

 บัริษััท่ฯ	ได้รับัการประเมินผลการดำาเนินงานด้านส่ิ�งแวดล้อม	ส่ังคม	และการกำากับัด้แลกิจการ	หรือ	ESG	MSCI	Index	ใน 

	 ระดับั	“A”	เป็นปีท่่�	2	ต้ิดต้่อกัน	ในกลุ่มธุุรกิจส่ินเช่อเพ่อผ้้บัริโภค	(Consumer	Finance)	โดย	MSCI

 บัริษััท่ฯ	ได้รับัการคัดเลือกเป็นส่มาชิกและจัดอันดับัในดัชน่ความยั�งยืน	FTSE4Good	Index	Series	ในกลุ่ม	FTSE4Good	 

	 Emerging	Index	จาก	FTSE	Russell	ในระดับัคะแนน	3.5	จาก	5	หรือเท่่ากับั	1.4	เท่่าของคะแนนเฉล่�ยของอุต้ส่าหกรรม

 บัริษััท่ฯ	ได้รับัการคัดเลือกเป็นส่มาชิกในดัชน่	FTSE	Thailand	USD	Net	Tax	Index	จาก	FTSE	Russell	เน่องจากเป็นบัริษััท่ฯ	 

	 ท่่�ม่ผลการดำาเนินงานท่่�เป็นกำาไรและม่การบัริหารจัดการภาษั่ท่่�ถึ้กต้้องโปร่งใส่ยังผลประโยชน์ส่้งสุ่ดแก่ประเท่ศ

 บัริษััท่ฯ	ได้รับัรางวัล		GLOBAL	BANKING	&	FINANCE	AWARDS	®	2021	จัดโดย	Global	Banking	&	Finance	Review	 

	 ในส่าขา	“The	Next	100	Global	Awards	2021”	กลุ่มส่ถึาบัันการเงินท่่�ไม่ใช่ธุนาคาร	และเป็นเพ่ยงบัริษััท่ส่ัญชาต้ิไท่ยเพ่ยง 

	 หนึ�งเด่ยวท่่�ได้รับัรางวัล

 บัริษััท่ฯ	ได้รับัรางวัล	“Thailand’s	Top	Corporate	Brands	2021”	ท่่�ม่ม้ลค่าแบัรนด์องค์กรส่้งสุ่ด	ในหมวดธุุรกิจเงินทุ่นและ 

	 หลักท่รัพย์	 ซ์ึ�งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการท่ำางานวิจัยเร่อง	 “การวัดม้ลค่าแบัรนด์องค์กรใน	 ASEAN	 และในประเท่ศไท่ย	 

	 ประจำาปี	2564”	ของหลักส่้ต้รวิท่ยาศาส่ต้รมหาบััณฑ์ิต้	ส่าขาวิชาการจัดการแบัรนด์และการต้ลาด	คณะพาณิชยศาส่ต้ร์และ 

	 การบััญช่	จุฬาลงกรณ์มหาวิท่ยาลัย

รายงานความย่�งยืน 2564
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ธรรมภิบาล และการบริหารความเสี่ยง
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ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

01

ร้้จักเมืองไทยั่แคปปิตอล

ผู้ลิตภัณีฑ์์สินเช่่อและบริการหลัก 
(102-2)

ห่วงโซ่คุณีค่าของบริษัทฯ 
(102-9)

	 บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	(102-1)	 

ดำาเนินกิจการให้บัริการท่างการเงินท่่�มิใช่ส่ถึาบัันการเงิน	 

(Non-bank	 Financial	 Institution)	 โดยมุ่งเน้นการปล่อย 

สิ่นเช่อท่ะเบ่ัยนรถึ	 ท่ั�งรถึจักรยานยนต์้	 รถึยนต์้	 และรถึเพ่อ

การเกษัต้รท่่�จดท่ะเบัย่นกบัักรมขนส่ง่ท่างบัก	นอกจากน่�บัรษัิัท่ฯ	

ยังขยายการให้บัริการส่ินเช่อครอบัคลุมไปยังส่ินเช่อท่่�ดิน 

เพ่อการเกษัต้รเป็นหลักประกัน	รวมถึึงสิ่นเช่อส่่วนบุัคคลท่่�ไมม่่

หลักประกัน	 และส่ินเช่อนาโนไฟแนนซ์์	 สิ่นเช่อโฉนดท่่�ดิน	 

เพ่อเป็นการอำานวยความส่ะดวกให้กับัล้กค้าและต้อบัส่นองต่้อ

ความต้้องการของล้กค้าได้อย่างท่ั�วถึึงมากยิ�งขึ�น

 บัริษััท่ฯ	 ยึดถืึอปรัชญาหลักในการดำาเนินธุุรกิจ	 คือ	

การเปน็ผ้ใ้หบ้ัรกิารส่นิเชอ่รายยอ่ยขนาดเลก็	(ไมโครไฟแนนซ์์)	

เพ่อช่วยให้ประชาชนท่่�เข้าถึึงแหล่งเงินก้้จากส่ถึาบัันการเงิน 

ได้ง่ายและส่ะดวกยิ�งขึ�น	 ด้วยต้้นทุ่นท่างการเงินท่่�เหมาะส่ม	

เป็นธุรรมและโปร่งใส่	 และได้กำาหนดแนวท่างในการ 

ดำาเนินธุุรกิจบันบัรรทั่ดฐานของหลักธุรรมาภิบัาล	 การบัริหาร

จัดการความเส่่�ยงท่่�เหมาะส่ม	 รวมถึึงยุท่ธุศาส่ต้ร์เพ่อการ

พัฒนาอย่างยั�งยืนของบัริษััท่ฯ	 เพ่อเป็น	 “ผ้้ให้บัริการสิ่นเช่อ

ไมโครไฟแนนซ์์ท่่�รับัผิดชอบั”	อันหมายถึึงการส่ร้างผลิต้ภัณฑ์์

ส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์ท่่�ส่ามารถึต้อบัส่นองต้่อการพัฒนาการ

เข้าถึึงบัริการท่างการเงิน	(Financial	Inclusion)	ของประเท่ศ

ด้วยความรับัผิดชอบัต้่อผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยทุ่กฝ่่ายและส่อดคล้อง

กับันโยบัายของธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย

สินเช่่อไมโครไฟแนนซ์ นายั่หน้าประกันวินาศภัยั่สินเช่่อเช่่าซื�อ

 ส่ินเชื�อจำานำาท่ะเบั่ยนรถึ

 ส่ินเชื�อท่่�ม่โฉนดท่่�ดินเป็นหลักประกัน

 ส่ินเชื�อส่่วนบัุคคล	(ไม่ม่หลักประกัน)

 ส่ินเชื�อนาโนไฟแนนซ์์

พ.ร.บั.	รถึจักรยานยนต้์	และรถึยนต้์	 

	 (Compulsory	Third	Party	 

	 Insurance	:	CTP)

ประกันอุบััต้ิเหตุ้ส่่วนบัุคคล

ประกันรถึหาย

 รถึจักรยานยนต้์ใหม่

วิสัยั่ทัศน์ 
(102-16)

“เราจะดำำารงความเป็นผู้้้นำาอันดำับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

 

พันธกิจ 
(102-16)

1.	บัริษััท่ฯ	 จะขยายพื�นท่่�การให้บัริการล้กค้าในร้ปแบับัส่าขา	 ให้ครอบัคลุมทุ่กภ้มิภาคของประเท่ศ	 โดยจะเปิดดำาเนินการใน 

	 ร้ปแบับัส่าขาใหญ่	ส่าขาย่อย	และศ้นย์บัริการ	ภายในปี	2566	จำานวน	7,200	ส่าขา

2.	บัริษััท่ฯ	จะต้้องมส่่่วนแบ่ังการต้ลาดมากเป็นอนัดบัั	1	ในแต่้ละพื�นท่่�ท่่�เปิดดำาเนนิการ	และจะมฐ่านล้กค้าของบัริษััท่ฯ	เพิ�มขึ�นท่กุปี	 

	 อย่างน้อยปีละ	30	เปอร์เซ์็นต้์

3.	บัริษััท่ฯ	จะต้้องม่ยอดปล่อยส่ินเช่อเฉล่�ยต้่อจำานวนพนักงานส่้งท่่�สุ่ดในธุุรกิจเด่ยวกัน

4.	บัริษััท่ฯ	จะให้ความส่ำาคัญกับัการกำากับัด้แลและการบัริหารหน่�	โดยใช้	MTC	Model	เป็นเคร่องมือในการดำาเนินงาน

5.	บัริษััท่ฯ	จะให้บัริการท่่�เป็นเลิศ	และส่ร้างความพึงใจส่้งสุ่ดแก่ล้กค้า

	 ห่วงโซ์่คุณค่าของบัริษััท่ฯ	 ส่ะท่้อนวัฏิจักรการปล่อย

ส่นิเชอ่	หรอืกจิกรรมการปลอ่ยส่นิเชอ่ในร้ปแบับัหมนุเว่ยนหรอื	

Circular	Value	Chain	เป็นกิจกรรมกำากับั	ซ์ึ�งประกอบัไปด้วย

	 1)	 กระบัวนการพิจารณาและอนุมัติ้ส่ินเช่อ	 โดย

ม่นโยบัายด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืนในการพิจารณาสิ่นเช่อ

ผ่านวิธุ่การประเมินส่ินเช่อแบับัอ้างอิงต้ามส่ภาพท่รัพย์ส่ิน	

Asset-Based	Assessment	 (A)	แท่นการใช้ข้อม้ลท่างด้าน

รายได้	 หรือเครดิต้บั้โรของล้กค้าเพ่อเพิ�มโอกาส่การเข้าถึึง

แหล่งเงินก้้ของประชาชนท่ั�วไปท่่�ไม่ม่รายได้ประจำา	 และ

นโยบัายการบัริหารจัดการความเส่่�ยงด้านเครดิต้	 (C)	 อาท่ิ	

การกำาหนด	 KPI	 ของพนักงานให้เหมาะส่มกับัความเส่่�ยง

ด้านเครดิต้

	 2)	 กระบัวนการบัริหารจัดการล้กค้า	 โดยม่นโยบัาย

ด้านการพัฒนาประส่บัการณ์ของล้กค้า	ด้วยการให้บัริการท่่�

เป็นเลิศ	(G)	อาท่ิ	การพัฒนาระบับั	Customer	Relationship	

Management	เพ่อต้อบัส่นองต้่อการใช้งาน	และพฤต้ิกรรมท่่�

เปล่�ยนแปลงของล้กค้าต่้อเท่คโนโลย่	 และความพึงพอใจต่้อ

ผลิต้ภัณฑ์์สิ่นเช่อ	 นโยบัายด้านการรักษัาข้อม้ลส่่วนตั้วของ

ลก้คา้	(D)	และนโยบัายการใหค้วามร้้ดา้นการเงนิแกล่ก้คา้และ

ประชาชน	(F)

	 3)	กระบัวนการต้ิดต้ามหน่�	เป็นกระบัวนการท่่�ส่ำาคัญ

ของการดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่	 และม่ความเก่�ยวข้องกับั

นโยบัายด้านการพัฒนาจริยธุรรมของอุต้ส่าหกรรม	 (E)	

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกระบัวนการต้ิดต้ามหน่�

	 4)	กระบัวนการรักษัาฐานลก้ค้าเดิม	และการเพิ�มฐาน

ล้กค้ารายใหม่	 โดยการใช้นโยบัายการขยายการเข้าถึึงของ

ลก้ค้าดว้ยการเปิดส่าขา	(B)	ซึ์�งปรบััร้ปแบับัการดำาเนนิงานอาจ

เปล่�ยนแปลงไปในอนาคต้ขึ�นอย้่กับัส่ภาพแวดล้อมในปัจจุบััน

	 อ่กท่ั�งการบัริหารจัดการห่วงโซ์่คุณค่าของบัริษััท่ฯ	ท่่�

ยึดมั�นต้่อหลักการกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่	 ซ์ึ�งประกอบัด้วยการม่

บัรรษััท่ภบิัาล	และการบัริหารจดัการความเส่่�ยงท่่�มป่ระสิ่ท่ธุภิาพ	

การบัริหารจัดการท่รัพยากรบัุคคลอย่างท่ั�วถึึง	 และม่ระบับั

ส่ารส่นเท่ศท่่�มั�นคงปลอดภัย	 อันส่่งผลให้บัริษััท่ฯ	 ส่ามารถึ

ส่่งเส่ริมการเข้าถึึงส่ินเช่อของประชาชนได้อย่างยั�งยืน

03รายงานความย่�งยืน 2564

76



พื�นที�การดำำาเนินงานที�สำาคัญ 
(102-4, 102-6, 102-7)

สำำานักงานใหญ่่ 
(102-3)

 

บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	

332/1	ถึนนจรัญส่นิท่วงศ์	แขวงบัางพลัด	เขต้บัางพลัด	กรุงเท่พมหานคร	10700	โท่รศัพท่์:	02-483-8888

เว็บัไซ์ต้์:	https://www.muangthaicap.com

สำำานักงานเขติ
 (102-4)

พื�นที�ดำำาเนินการ

จำานวน (แห่ง)

สาขา สาขายั่่อยั่ ศ้นยั่์บริการ

เขต้ลำาปาง 20 154 246

เขต้ชลบัุร่ 21 282 122

เขต้ส่ระบัุร่ 21 219 166

เขต้ขอนแก่น 16 158 160

เขต้นครส่วรรค์ 20 149 236

เขต้ยโส่ธุร 17 130 214

เขต้นครปฐม 21 312 114

เขต้นครราชส่่มา 14 153 117

เขต้ต้รัง 20 180 173

เขต้กรุงเท่พมหานคร	1 13 177 59

เขต้สุ่ราษัฎร์ธุาน่ 15 116 158

เขต้พิษัณุโลก 19 162 229

เขต้อุดรธุาน่ 16 136 220

เขต้กรุงเท่พมหานคร	2 14 218 50

เขต้ราชบัุร่ 14 176 76

เขต้กรุงเท่พมหานคร	3 12 191 42

เขต้สุ่รินท่ร์ 11 126 93

           รวม

284 3,039 2,475

    5,799

นโยั่บายั่ โครงสร้าง และกลยัุ่ทธ์เพ่อการพัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

นโยบายและเป้าหมายการจััดการด้านความยั�งยืน

	 ปรัชญาหลักในการดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่ฯ	คือ	การ

เปน็ผ้ใ้หบ้ัริการส่นิเชอ่ไมโครไฟแนนซ์์	ท่่�ชว่ยเหลอืประชาชนท่่�

ไม่ส่ามารถึเข้าถึึงแหล่งเงินก้้จากส่ถึาบันัการเงิน	ให้ส่ามารถึเข้า

ถึึงแหลง่เงนิก้ไ้ดด้ว้ยต้น้ท่นุท่างการเงนิท่่�เปน็ธุรรมและโปรง่ใส่	

ซึ์�งกลายมาเป็นแนวท่างในการดำาเนินธุรุกจิบันบัรรท่ดัฐานของ

หลักธุรรมาภิบัาลการบัริหารจัดการความเส่่�ยงท่่�เหมาะส่ม

	 ภายหลังจากท่่�บัริษััท่ฯ	ได้จดท่ะเบัย่นในต้ลาดหลกัท่รพัย์

แห่งประเท่ศไท่ย	ผลการดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	เต้ิบัโต้อย่าง

กา้วกระโดดจากกลยุท่ธุใ์นการขยายจำานวนส่าขาให้ครอบัคลุม

ทุ่กพื�นท่่�ส่่งผลให้พอร์ต้สิ่นเช่อของบัริษััท่ฯ	 เติ้บัโต้กว่าร้อยละ	

1,233	จากจำานวนล้กค้า	0.68	ล้านสั่ญญา	ในปี	2557	เป็น	

3.92	ล้านสั่ญญา	และในปี	2564	มจ่ำานวนพนกังานเพิ�มขึ�นจาก	

1,703	คน	เป็น	11,460	คน	ท่ั�งน่�บัริษััท่ฯ	ต้ระหนักด่ว่าผลก

ระท่บัจากการดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	 ต้่อผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยนั�นได้

เพิ�มขึ�นอย่างม่นัยส่ำาคัญ

	 	ปัจจุบัันบัริษััท่ฯ	จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั�งยืน	ท่ั�ง

ด้านเศรษัฐกิจ	ส่ังคม	และส่ิ�งแวดล้อม	เพ่อเป็น	“ผ้้ให้บัริการ

ส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์	ท่่�ยึดมั�นในความรับัผิดชอบั”	ด้วยการ

ปฏิิบััติ้ภายใต้้หลักการกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่	 และคำานึงถึึง

ผลกระท่บัต้่อผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยทุ่กฝ่่ายซึ์�งส่อดคล้องกับันโยบัาย

ของธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย	 โดยบัริษััท่ฯ	 ได้พิจารณา

ห่วงโซ์่คณุคา่ของบัรษัิัท่ฯเพอ่กำาหนดเปา้หมาย	นโยบัาย	และ

กรอบัการดำาเนินงาน	ดังต้่อไปน่�

	 ด้วยความมุ่งมั�นของบัริษััท่ฯ	 ในการเป็นผ้้ให้บัริการ

ส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์ท่่�ช่วยเหลือประชาชนฐานรากท่่�ไม่

ส่ามารถึเข้าถึึง	 แหล่งส่ินเช่อจากส่ถึาบัันการเงิน	 ให้ส่ามารถึ

เข้าถึึงแหล่งส่ินเช่อได้ด้วยต้้นทุ่นท่างการเงินท่่�เหมาะส่มและ

เป็นธุรรม	มุ่งเน้นการเข้าถึึง	ด้วยกลยุท่ธุ์การขยายส่าขาไปยัง

ท่ั�วภ้มภิาคของประเท่ศไท่ย	ท่ั�งน่�บัรษัิัท่ฯ	ต้ระหนกัดว่่าผลกระท่บั 

จากการดำาเนินงานท่่�มต่่้อผ้ม้ส่่ว่นได้เส่่ยนั�นไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมนั่ย

ส่ำาคัญ	 ปัจจุบัันจึง	 มุ่งเน้นการดำาเนินธุุรกิจต้ามแนวท่างการ

พัฒนาอย่างยั�งยืน	ครอบัคลุมมิต้ิเศรษัฐกิจ	มิต้ิส่ังคม	และมิต้ิ

ส่ิ�งแวดล้อม	เพ่อเป็น	“ผ้้ให้บัริการส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์ท่่�ยึด

มั�นในความรับัผิดชอบั”	 ด้วยการปฏิิบััติ้ภายใต้้หลักการกำากับั

ด้แลกจิการท่่�ดแ่ละคำานึงถึึง	ผลกระท่บัต่้อผ้้มส่่่วนได้เส่่ยทุ่กฝ่่าย
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04การมีส่วนร่วมกับผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่

	 การระบัุผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยของเมืองไท่ยแคปปิต้อลนั�นจะพิจารณาถึึงบัุคคล	 กลุ่มบัุคคล	 หรือหน่วยงานท่่�ส่ามารถึส่ร้าง 

ผลกระท่บัหรือได้รับัผลกระท่บัจากการดำาเนินงานขององค์กร	โดยในแต้่ละกลุ่มผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยจะม่วิธุ่การดำาเนินงานและการส่ร้าง

ปฏิิส่ัมพันธุ์ท่่�แต้กต้่างกัน	ซ์ึ�งบัริษััท่ฯ	จะแบั่งผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยท่่�ส่ำาคัญออกเป็น	7	กลุ่ม	ได้แก่	1.พนักงาน	ผ้้บัริหาร	และคณะกรรมการ	

2.	ล้กค้า	3.	ผ้้ถึือหุ้น/นักลงทุ่น/เจ้าหน่�	4.	ค้่ค้า	5.	ค้่แข่งท่างธุุรกิจ	6.	ชุมชนและส่ังคม	และ	7.	หน่วยงานกำากับั
	(102-42)

ติารางการมีสำ่วนร่วมกับผูู้้มีสำ่วนได้เสำีย

กลุ่มผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่
 (102-40)

แนวทางการมีส่วนร่วม

และความถูี�
 (102-43)

ความคาดำหวัง/ความต้องการ

ผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่
 (102-44)

แนวทางการดำำาเนินงาน

ขององค์กร

		พนักงาน	ผ้้บัริหาร

		และคณะกรรมการ

การจัดประชุม	

			(เป็นประจำาทุ่กเดือน)

เว็บัไซ์ต้์ของบัริษััท่

ประกาศ/คำาส่ั�ง

โท่รศัพท่์

แบับัส่อบัถึามความ

			พึงพอใจของพนักงาน

ระบับัข้อร้องเร่ยน

			ของบัริษััท่

ม่ส่ภาพแวดล้อมในการ

			ท่ำางานท่่�ด่

ได้รับัค่าต้อบัแท่นและส่วัส่ดิ

			การท่่�เหมาะส่ม

ม่ความส่ัมพันธุ์ท่่�ด่ระหว่าง

			เพ่อนร่วมงานและ

			ผ้้บัังคับับััญชา

ระบับัการท่ำางานของบัริษััท่ท่่�ด่

ได้รับัความก้าวหน้าในหน้าท่่�

			การงานและเต้ิบัโต้ในส่ายอาช่พ

ม่ความส่มดุลระหว่างช่วิต้การ		 

			ท่ำางานและส่่วนบัุคคล

ส่ร้างท่ัศนคต้ิท่่�ด่ในการท่ำางาน

การส่ร้างวัฒนธุรรมองค์กรท่่� 

			เข้มแข็งจากคุณค่าหลัก

			ของบัริษััท่ฯ

			-	การส่รรหา	และจัดส่รร 

					ท่รัพยากรบัุคคล	โดยยึดมั�น 

					ต้่อนโยบัายส่ิท่ธุิมนุษัยชน	 

					และยอมรับัความหลากหลาย

			-	การพัฒนาบัุคลากร

			-	การประเมินผลการปฏิบิัติั้งาน

			-	ผลต้อบัแท่น	ส่วัส่ดิการ	 

					และความปลอดภัยของ 

					พนักงาน

			-	การส่ืบัท่อดต้ำาแหน่ง

คู่แข่งทางธุรกิจั ชูุมชูนและสำังคม หน่วยงานกำากับ

พ็นักงาน ผูู้้บริหาร

และคณะกรรมการ

ลูกค้า ผูู้้ถือำหุ้น/นักลงทุน/เจั้าหนี้ คู่ค้า

กลุ่มผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่
 (102-40)

แนวทางการมีส่วนร่วม

และความถูี�
 (102-43)

ความคาดำหวัง/ความต้องการ

ผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่
 (102-44)

แนวทางการดำำาเนินงาน

ขององค์กร

		ล้กค้า  MTC	Call	Center	1455

Walk-in	ส่าขาบัริการ

			ล้กค้า

 Facebook:	

			เมืองไท่ยแคปปิต้อล

 Line	@Muangthaicapital

ศ้นย์บัริการล้กค้าท่าง 

			โท่รศัพท่์	02-4838888

แอปพลิเคชัน	

			“เมืองไท่ย	4.0”	

ขั�นต้อน/เอกส่าร/เง่อนไข 

			การอนุมัต้ิส่ินเช่อท่่�ชัดเจน	 

			ยืดหยุ่น	และรวดเร็ว

วงเงินท่่�ได้รับัอนุมัต้ิเหมาะส่ม

ม่ช่องท่างการชำาระเงินท่่� 

			ส่ะดวก	รวดเร็ว

ปรับัลดอัต้ราดอกเบั่�ย/ 

			ค่าธุรรมเน่ยม

การส่่อส่ารของเจ้าหน้าท่่�

			ถึ้กต้้อง	ครบัถึ้วน

การรักษัาข้อม้ลความลับั

			ของล้กค้า

การพัฒนาการเข้าถึึงแหล่ง

			เงินทุ่นอย่างรับัผิดชอบั

			-	การคำานึงถึึง	ESG	ใน 

					ผลิต้ภัณฑ์์ส่ินเช่อ	และ 

					กระบัวนการอนุมัต้ิส่ินเช่อ

			-	การขยายส่าขาเพ่อการเพิ�ม	 

					การเข้าถึึงการให้บัริการ

			-	การออกแบับัผลิต้ภัณฑ์์ 

					ส่ินเช่อ	เง่อนไข	และ 

					ขั�นต้อนการปฏิิบััต้ิงานให้	 

					เหมาะส่มเพ่อการควบัคุม 

     ความเส่่�ยงการผิดนัดชำาระ

การส่ร้างประส่บัการณ์ท่่�ด ่

			ให้ล้กค้า

			-	การให้บัริการท่่�เป็นเลิศ	 

					ท่ั�วถึึง	และเท่่าเท่่ยม

			-	การส่ร้างวินัยท่างการเงิน 

					แก่ล้กค้า

			-	การพัฒนาจริยธุรรมของ 

					อุต้ส่าหกรรม

การเคารพต้่อความถึึงพอใจ 

			ส่ิท่ธุิ	และข้อม้ลส่่วนบัุคคล 

			ของล้กค้า

		ผ้้ถึือหุ้น/นักลงทุ่น/เจ้าหน่� การประชุมส่ามัญผ้้ถึือหุ้น		 

			(ปีละ	1	ครั�ง)

ส่่อส่ารผ่านท่างต้ลาด 

			หลักท่รัพย์	(เป็นประจำา)

การจดั	Opportunity	Day	 

			กับัท่างต้ลาดหลักท่รัพย์	 

			(3	เดือนครั�ง)

ผลประกอบัการท่่�ด่อย่าง 

			ต้่อเน่อง

หลักการในการกำากับัด้แล 

			กิจการท่่�ด่

เป็นองค์กรท่่�ม่ความมั�นคง	 

			โปร่งใส่	และเต้ิบัโต้อย่างยั�งยืน

การกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่

การจัดการบัริหารความเส่่�ยง 

			อย่างเป็นร้ปธุรรม	และม ่

			ประส่ิท่ธุิภาพ

  คู่่�คู้่า อ่เมล	(เป็นประจำาทุ่กปี)

เข้าเย่�ยมชม	(เฉพาะค้่ค้า 

			รายใหม่ปีละ	1	ครั�ง)

ม่ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

			ต้่างๆ	เพ่อให้ได้รับัผลประโยชน ์

			ส่้งสุ่ด

ความต้่อเน่องของการดำาเนินการ	 

			เป็นส่่วนส่ำาคัญในห่วงโซ์่อุปท่าน

เกณฑ์์การประเมินและคัดเลือก 

			ท่่�ได้มาต้รฐาน

ม่ความเป็นธุรรม	โปร่งใส่	 

			ต้รวจส่อบัได้

การบัริหารจัดการห่วงโซ์ ่

			อุปท่านโดยคำานึงถึึง	 

			ผลกระท่บัต้่อ	ESG		

รายงานความย่�งยืน 2564
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กลุ่มผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่
 (102-40)

แนวทางการมีส่วนร่วม

และความถูี�
 (102-43)

ความคาดำหวัง/ความต้องการ

ผู้้้มีส่วนไดำ้เสียั่
 (102-44)

แนวทางการดำำาเนินงาน

ขององค์กร

		ค้่แข่งท่างธุุรกิจ ประชุมส่มาคมการค้า 

			ผ้้ประกอบัธุุรกิจส่ินเช่อ 

			ท่ะเบั่ยนรถึ

ประชุมชมรมผ้้ประกอบั 

			ธุุรกิจส่ินเช่อส่่วนบัุคคล

การแข่งขันอย่างเป็นธุรรม

การยกระดับัอุต้ส่าหกรรมร่วมกัน

ให้ความร่วมมือกับัส่มาคม/ 

			ชมรมการค้าผ้้ประกอบัการ 

			ส่ินเช่อท่ะเบั่ยนรถึ/ส่่วนบัุคคล 

			ในการปฏิิบััต้ิต้ามเกณฑ์์ของ 

			หน่วยงานกำากับั

การให้ความร่วมมือกับั 

			ส่มาคมการค้าผ้้ประกอบั 

			ส่ินเช่อท่ะเบั่ยนรถึเพ่อใน 

			การยกระดับัอุต้ส่าหกรรม 

			ร่วมกัน

		ชุมชนและส่ังคม แส่ดงความรับัผิดชอบัด้าน 

			สุ่ขภาพ	และ	ความปลอดภัย 

			ของชุมชน

พจิารณาผลกระท่บัต่้อสิ่�งแวดล้อม				 

			รวมถึึงการอนุรักษั์พลังงาน	และ 

			ท่รัพยากรธุรรมชาต้ิ

ปฏิิบััต้ิต้ามกฎหมายอย่าง 

			เคร่งครัด

ระบัุถึึงผลกระท่บัในปัจจุบััน	หรือ

			ศักยภาพท่่�จะม่ของผลิต้ภัณฑ์์	 

			บัริการ	กระบัวนการ	และกิจกรรม 

			ต้่อส่ังคมในเร่องท่ั�วไป	และต้่อ 

			ชุมชนท่้องถึิ�นในเร่องเฉพาะ 

			เจาะจง

การส่ร้าง	Engagement	 

			ระหว่างบัริษััท่ฯ	กับัชุมชน 

			ผ่านโครงการ	CSR

		หน่วยงานกำากับั	(ธุนาคาร 

		แห่งประเท่ศไท่ย/ส่ำานักงาน 

		คณะกรรมการคุ้มครอง 

		ผ้้บัริโภค/	นโยบัายและ 

		กำากับัการบัริหารหน่� 

		ส่าธุารณะ)

อ่เมล	(เป็นประจำา)

การประชุมผ่านส่มาคม 

			การค้า/ชมรมผ้้ประกอบั 

			ธุุรกิจส่ินเช่อท่ะเบั่ยนรถึ/ 

			ส่่วนบัุคคล

เข้าเย่�ยมชมบัริษััท่ฯ	 

			(2	ปี/ครั�ง)

ส่นับัส่นุนนโยบัายและปฏิิบััต้ิ 

			ต้ามกฎเกณฑ์์ต้่าง	ๆ 	ท่่�กำาหนดได้ 

			อย่างเหมาะส่ม	(หรือเกินกว่าท่่� 

			กำาหนด)

การบัริหารจัดการด้วยความ

			ซ์่อส่ัต้ย์สุ่จริต้	ม่ความโปร่งใส่ 

			ในการดำาเนินงาน	และยึดหลัก 

			ความถึ้กต้้อง

ปรับัปรุงกระบัวนการดำาเนินงาน 

			ให้ส่อดคล้องกับันโยบัายและ 

			กฎเกณฑ์์ต้่าง	ๆ

การให้ความร่วมมือกับั 

			หน่วยงานกำากับัในการยก 

			ระดับัอุต้ส่าหกรรม

			-	พัฒนา	Market	Conduct 

			-	ส่ร้างวินัยการเงินให้ล้กค้า	 

					และประชาชน

			-	ให้ความร้้ด้านการเงินแก ่

					ล้กค้า	และประชาชน

	 ภายหลังจากการม่ส่่วนร่วมกับัผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยจะท่ำาให้บัริษััท่ฯ	ท่ราบัถึึงความต้้องการและความคาดหวังของผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยใน

แต้ล่ะกลุม่	ซึ์�งจะนำาไปเปน็ข้อมล้ในการต้อบัส่นองต้อ่ความคาดหวงัและปรบััปรงุวธิุก่ารดำาเนนิงานของบัริษััท่ฯ	ต่้อไป	เพอ่ท่่�จะส่ามารถึ

ดำาเนินธุุรกิจร่วมกับัผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยอย่างยั�งยืนต้่อไป 05

การกำาหนดำประเดำ็นดำ้านความยั่ั�งยั่ืน

	 บัริษััท่ฯ	จัดท่ำารายงานฉบัับัน่�ขึ�นเพ่อเปิดเผยผลการดำาเนินงานในมิต้ิเศรษัฐกิจ	ส่ังคม	และส่ิ�งแวดล้อม	ท่่�ม่นัยส่ำาคัญต้่อ

บัริษััท่ฯ	และผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ย	โดยพิจารณาถึึงประเด็นด้านความยั�งยืนจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่่�ส่อดคล้องต้ามหลักการ

รายงานของมาต้รฐาน	Global	Reporting	Initiatives	(GRI)	ผ่านขั�นต้อนการประเมินปัจจัยส่ำาคัญด้านความยั�งยืนท่ั�ง	4	ขั�นต้อน	

ดังต้่อไปน่�	
(102-46)

1. การศึึกษา ทบทวนและระบุประเด็นความยั�งยืนที�เกี�ยวข้อำง 

(Identification)

	 บัริษััท่ฯ	ไดท้่ำาการศกึษัาและเท่ย่บัเคย่งประเดน็ส่ำาคญั

ด้านความยั�งยืนระดับัส่ากล	เช่น	เกณฑ์์ดัชน่ความยั�งยืน	(Dow	

Jones	Sustainability	Indices:	DJSI)	และประเดน็ความยั�งยนื

ต้่างๆ	 ของบัรษัิัท่ท่่�ดำาเนินธุรุกิจใกล้เคย่ง	 ท่ั�งในประเท่ศและต่้าง

ประเท่ศ	อก่ท่ั�งประเดน็ความยั�งยนื	Sustainability	Accounting	

Standard	Board	(SASB)	ท่่�กำาหนดไว้ส่ำาหรับัธุุรกิจนำามาระบัุ

เป็นประเด็นความยั�งยืนต้ั�งต้้นของบัริษััท่ฯ

2. จััดลำาดับความสำำาคัญ่ขอำงประเด็นความยั�งยืน (Prioritization)

 วิเคราะห์และพิจารณาข้อม้ลท่่�ได้จากการส่าน

ส่ัมพันธุ์กับัผ้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยท่ั�งภายในและภายนอก

 จัดลำาดับัความส่ำาคัญของประเด็นความยั�งยืนท่่�ม่

ความส่ำาคัญต้่อการดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่ฯ	และเป็นประเด็นท่่�

ผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยท่ั�งภายในและภายนอกให้ความส่ำาคัญ	 โดยการ

พิจารณาต้ามลำาดับัความส่ำาคัญใน	2	ส่่วน	เพ่อกำาหนดปัจจัยลง	

Materiality	Matrix	คือ

	 -	แกนนอน	:	ประเด็นท่่�ม่ความส่ำาคัญต้่อบัริษััท่ฯ	

	 -	แกนต้ั�ง	:	ประเด็นท่่�มค่วามส่ำาคญัต่้อผ้้มส่่่วนได้ส่่วนเส่่ย

3. การทวนสำอำบความถูกต้ิอำงและความครบถ้วนขอำงประเด็น

ด้านความยั�งยืน (Validation)

	 ส่รปุการจดัลำาดบััความส่ำาคัญของประเดน็ดา้นความ

ยั�งยืนให้กับัผ้้บัริหารระดับัส่้งพิจารณาความถ้ึกต้้องของ

ประเด็นความยั�งยืน	 เพ่อรับัท่ราบัและให้ข้อคิดเห็น	 และนำา

ประเด็นความยั�งยืนไปเปิดเผยในรายงานการพัฒนาความ

ยั�งยืน	และเว็บัไซ์ต้์ของบัริษััท่ฯ

4. การพ็ัฒนาคุณภาพ็ขอำงการรายงาน (Review)

	 บัรษัิัท่ฯ	จะดำาเนนิการท่บัท่วนกระบัวนการและขอ้มล้

ท่่�เป็นส่าระส่ำาคัญด้านความยั�งยืน	 หลังจากการเผยแพร่

รายงานฉบับััน่�ไปยังผ้ม้ส่่่วนไดส่้่วนเส่่ยท่ั�งภายในและภายนอก	

เพ่อรับัฟังความคิดเห็นพร้อมท่ั�งข้อเส่นอแนะส่ำาหรับัการ

ปรับัปรุงเนื�อหาส่าระส่ำาหรับัรายงานในฉบัับัต้่อไป

รายงานความย่�งยืน 2564
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การจััดลำาดับความสำำาคัญ่ขอำงประเด็นความยั�งยืน

ประเดำ็นความยั่ั�งยั่ืน
 (102-47)

ขอบเขตของประเด็ำนความยัั่�งยืั่น
 

(102-46)
เนื�อหาในรายั่งาน SDGs

		ผลเชิงเศรษัฐกิจ บัริษััท่ฯ/ค้่ค้า/ผ้้ถึือหุ้น
การพัฒนาแนวท่างการเงินเพ่อ

ความยั�งยืน

		การกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่ บัริษััท่ฯ/หน่วยงานกำากับั/ผ้้ถึือหุ้น การกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่

		การต้่อต้้านการทุ่จริต้ บัรษัิัท่ฯ/ค่้ค้า/หน่วยงานกำากบัั/ผ้้ถึอืหุน้ การต้่อต้้านการทุ่จริต้

		การบัริหารความเส่่�ยง บัริษััท่ฯ
การบัริหารความเส่่�ยงด้านความ

ยั�งยืน

		การเข้าถึึงบัริการท่างการเงิน บัริษััท่ฯ/ชุมชนและส่ังคม/ล้กค้า
การเข้าถึึงบัริการท่างการเงิน	

MTC

		การพัฒนา	ผลิต้ภัณฑ์์

		ท่างการเงินอย่างรับัผิดชอบั
บัริษััท่ฯ/ค้่แข่งท่างธุุรกิจ/ล้กค้า

การพัฒนาผลิต้ภัณฑ์์ท่างการเงิน

อย่างรับัผิดชอบัต้่อเศรษัฐกิจ	

ส่ังคม	และส่ิ�งแวดล้อม

		การปล้กฝ่ังการต้ระหนักร้้และ

		วินัยท่างการเงินให้แก่ล้กค้า
บัริษััท่ฯ/ชุมชนและส่ังคม/ล้กค้า

การปล้กฝ่ังการต้ระหนักร้้และวินัย

ท่างการเงินให้แก่ล้กค้า

		การพัฒนาและส่ร้างส่รรค์

		นวัต้กรรม
บัริษััท่ฯ/ล้กค้า

การพัฒนาและส่ร้างส่รรค์

นวัต้กรรม	และ	Digital	

Transformation

		การรักษัาข้อม้ลความลับัและ

		ความมั�นคงปลอดภัย
บัริษััท่ฯ/หน่วยงานกำากับั/ล้กค้า

การรักษัาข้อม้ลความลับัและความ

มั�นคงปลอดภัยส่ารส่นเท่ศ

		การส่ร้างประส่บัการณ์ท่่�ด่

		แก่ล้กค้า
บัริษััท่ฯ/ล้กค้า

การส่ร้างประส่บัการณ์ท่่�ด่แก่ล้กค้า	

MTC

		พลังงาน บัริษััท่ฯ/ชุมชนและส่ังคม การบัริหารจัดการพลังงาน

		มลอากาศ บัริษััท่ฯ/ชุมชนและส่ังคม การปลดปล่อยก๊าซ์เรือนกระจก

		นำ�า บัริษััท่ฯ/ชุมชนและส่ังคม การบัริหารจัดการท่รัพยากรนำ�า

		การจ้างงาน บัริษััท่ฯ/พนักงาน การบัริหารท่รัพยากรบัุคคล

		การฝ่ึกอบัรมและให้ความร้้ บัริษััท่ฯ/พนักงาน/ล้กค้า การพัฒนาศักยภาพของบัุคลากร

		ความหลากหลายและโอกาส่

		แห่งความเท่่าเท่่ยม
บัริษััท่ฯ/พนักงาน การบัริหารท่รัพยากรบัุคคล

		การไม่เลือกปฏิิบััต้ิ
บัริษััท่ฯ/พนักงาน/ล้กค้า/ชุมชนและ

ส่ังคม
การเคารพส่ิท่ธุิมนุษัยชน

		ความพึงพอใจพนักงาน บัริษััท่ฯ/พนักงาน ความพึงพอใจของบัุคลากร	MTC
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ระดับนัยสำำาคัญ่ขอำงผู้ลกระทบทางเศึรษฐกิจั สำังคม และสำิ�งแวดล้อำม
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1. การบริหารความเสำี�ยง

2. การติ่อำติ้านการทุจัริติ

3. ผู้ลเชูิงเศึรษฐกิจั

4. การพ็ัฒนาผู้ลิติภัณฑ์์ทางการเงินอำย่างรับผู้ิดชูอำบ

5. พ็ลังงาน

6 มลอำากาศึ

7. การเข้าถึงบริการทางการเงิน

8. การปลูกฝัังการติระหนักรู้และวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า

9. การจั้างงาน

10. การกำากับดูแลกิจัการที�ดี

11. การสำร้างประสำบการณ์ที�ดีแก่ลูกค้า

12. การไม่เลือำกปฏิิบัติิ

13. การรักษาข้อำมูลความลับและความมั�นคงปลอำดภัย

14. นำ้า

15. การพ็ัฒนาและสำร้างสำรรค์นวัฒธรรม

16. การฝัึกอำบรมและให้ความรู้

17. ความพ็ึงพ็อำใจัพ็นักงาน

18. ความหลากหลายและโอำกาสำแห่งความเท่าเทียม

รายงานความย่�งยืน 2564
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เกี�ยั่วกับรายั่งานฉบับนี�

	 บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	จัดท่ำารายงานความยั�งยืนฉบัับัน่�ขึ�นเป็นฉบัับัท่่�	5	ต้่อเน่องจากรายงาน

ความยั�งยืนประจำาปี	 2563	 โดยจัดท่ำาขึ�นเป็นประจำาทุ่กปี	
(102-52)

	 เพ่อ	ส่่อส่ารความมุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจท่่�ส่อดรับักับั 

ความยั�งยืนท่ั�งในมิต้ิเศรษัฐกิจ	ส่ังคม	และส่ิ�งแวดล้อม	ให้กับักลุ่มผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ย

 ขอำบเขติการดำาเนินงาน

	 รายงานฉบัับัน่�นำาเส่นอภาพรวมการดำาเนินงานของบัริษััท่	 เมืองไท่ย	 แคปปิต้อล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ในส่่วนของอาคาร

ส่ำานักงานใหญ่	และส่าขาท่ั�วประเท่ศ	ซ์ึ�งครอบัคลุมการดำาเนินงานต้ั�งแต้่วันท่่�	1	มกราคม	ถึึง	31	ธุันวาคม	2564
	(102-50,	102-51)

 กรอำบการรายงาน

	 บัริษััท่ฯ	จัดท่ำารายงานความยั�งยืน	ต้ามมาต้รฐานของ	GRI	(Global	Reporting	Initiatives)	โดยเปิดเผยข้อม้ล

ในร้ปแบับัหลัก	 (Core	 Option)
	 (102-54)

	 และแนวท่างการเปิดเผยข้อม้ลเพิ�มเต้ิมส่ำาหรับักลุ่มธุุรกิจ	 และมุ่งมั�นดำาเนินงาน 

ให้ส่อดคล้องกับัเป้าหมายการพัฒนาท่่�ยั�งยืนขององค์การส่หประชาชาติ้	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	

ท่ั �ง	17	เป้าหมายอย่างต้่อเน่อง

 ชู่อำงทางการติิดติ่อำ

	 หากม่ข้อส่งส่ัยส่ามารถึส่อบัถึามข้อม้ลเพิ�มเต้ิมเก่�ยวกับัรายงานฉบัับัน่�ท่่�	 ฝ่่ายอาคารและความยั�งยืน	 ส่ำานักงานใหญ่ 

	 บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)

	 332/1	ถึนนจรัญส่นิท่วงศ์	แขวงบัางพลัด	เขต้บัางพลัด	กรุงเท่พฯ	10700	(102-53)

	 โท่รศัพท่์	:	02-438-8800

	 อ่เมล	:	service@muangthaicap.com

	 เว็บัไซ์ต้์	:	www.muangthaicap.com

06การดำำาเนินธุรกิจอยั่่างมีธรรมาภิบาล

	 บัริษััท่ฯ	มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั�งยืนท่่�ครอบัคลุมท่ั�งมิติ้ด้านเศรษัฐกิจ	ส่ังคม	และสิ่�งแวดล้อม	เพ่อเป็น	“ผ้้ให้บัริการ

ส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์	ท่่�ยึดมั�นในความรับัผิดชอบั”	ด้วยการปฏิิบััติ้ภายใต้้หลักการกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่	และคำานึงถึึงผลก

ระท่บัต้่อผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยทุ่กฝ่่ายซ์ึ�งส่อดคล้องกับันโยบัายของธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย	อ่กท่ั�งบัริษััท่ฯ	ยังพร้อมท่่�จะช่วยผลัก

ดันให้ทุ่กภาคส่่วนให้ดำาเนินไปส่้่การพัฒนาอย่างยั�งยืน

การกำากับดำ้แลกิจการที�ดำี

	 บัริษััท่ฯ	เช่อมั�นว่าการท่่�บัริษััท่ฯ	ส่ามารถึดำาเนินธุุรกิจได้อย่างมั�นคงและยั�งยืน	ท่่ามกลางการแข่งขันในอุต้ส่าหกรรม

ปัจจุบััน	 ม่ผลมาจากการท่่�บัริษััท่ฯ	 ม่การกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่	 ซ์ึ�งแส่ดงให้เห็นว่า	 การม่ระบับัการบัริหารจัดการท่่�ม่ประส่ิท่ธุิภาพ	

โปร่งใส่	ต้รวจส่อบัได้	ท่ำาให้เกิดความไว้วางใจของผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยท่่�ม่ต้่อบัริษััท่ฯ	ซ์ึ�งจำาเป็นอย่างยิ�งท่่�จะต้้องอาศัยความร่วมมือจาก

บัุคลากรทุ่กระดับัในการส่่งเส่ริม	ส่นับัส่นุน	การกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่ให้เกิดขึ�นอย่างเป็นร้ปธุรรม

โครงสำร้างการกำากับดูแลขอำงบริษัทฯ
 (102-18)

โครงสราง บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และ

กำหนดคาตอบแททน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ(อาวุโส) รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายบริหารความเสี่ยง

และกฎหมาย
ฝายหนี้สินฝายกิจการสาขา ฝายบุคคล ฝายธุรการ ฝายการตลาด ฝายจัดซื้อ

รองกรรมการผูจัดการ

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายการคลัง

นโยบายการกำากับดูแลกิจัการที�ดี

	 บัรษัิัท่ฯ	มุง่มั�นต่้อการดำาเนนิธุรุกิจให้มค่วามเจริญเติ้บัโต้อย่างมั�นคงและยั�งยืนด้วยการส่ร้างมล้ค่าเพิ�มใหแ้ก่ผ้ถ้ึอืหุ้นและ

คุณค่าร่วมให้แก่ผ้้ม่ส่่วนได้้เส่่ยทุ่กภาคส่่วน	คณะกรรมการบัริษััท่ฯ	ให้ความส่ำาคัญต้่อการปฏิิบััต้ิต้ามแนวท่างของต้ลาดหลักท่รัพย์

แห่งประเท่ศไท่ย	เพ่อให้ม่ระบับัธุรรมาภิบัาลท่่�ด่	(Good	Corporate	Governance)	โดยคณะกรรมการบัริษััท่ฯ	ได้กำาหนด

นโยบัายกำากับัด้�แลกิจการ	 และจรรยาบัรรณจริยธุรรมท่างธุุรกิจส่ำาหรับักรรมการผ้้บัริหารและพนักงาน	 เพ่อให้ทุ่กคนนำาไปใช้เป็น

แนวท่างปฏิิบััติ้งานต้่อผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยทุ่กภาคส่่วน	ซ์ึ�งได้ม่การประกาศและส่่อส่ารให้พนักงานได้รับัท่ราบั	รวมท่ั�งเผยแพร่ไว้ใน

เว็บัไซ์ต้์ของบัริษััท่ฯ	(www.muangthaicap.com)	โดยม่วัต้ถึุประส่งค์เพ่อให้พนักงานของบัริษััท่ฯ	ต้ลอดจนผ้้ท่่�เก่�ยวข้อง	ม่ความ

ร้ค้วามเขา้ใจในหลักการกำากับัด้�แลกิจการเปน็ไปในทิ่ศท่างเดย่วกนั	ด้วยการยดึมั�นต้อ่ความโปร่งใส่เป็นธุรรม	ต้รวจส่อบัได้	มจ่ริยธุรรม

ในการดำาเนินธุรุกิจ	มก่ารปฏิบิัติั้ท่่�ส่่อดคลอ้งกับัหลกักฎระเบัย่บัข้อบังัคับัและกฎหมายต่้างๆ	ท่่�เก่�ยวข้อง	ต้ลอดจนมค่วามรับัผดิชอบั

ต้อ่เศรษัฐกจิ	สั่งคม	และส่ิ�งแวดลอ้ม	โดยกำาหนดแนวท่างเพอ่เปน็กรอบัในการปฏิบิัตั้งิาน	และปฏิบิัตั้ติ้อ่ผ้ม้ส่่่วนไดเ้ส่่ยท่กุฝ่า่ย	ดงัน่�
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	 1.	คณะกรรมการบัรษัิัท่	ผ้บ้ัรหิารและพนกังานท่กุคน	

จะปฏิบิัตั้หินา้ท่่�ดว้ยความมุง่มั�นทุ่ม่เท่และรบััผดิชอบัอยา่งเต้ม็

ความส่ามารถึ	เพ่อประโยชน์ส่้งสุ่ดของบัริษััท่ฯ	และยึดมั�นใน

หลักการกำากับัด้แลกิจการท่่�ด่	 เป็นแนวท่างด้วยความเข้าใจ	

เช่อมั�นและศรัท่ธุา	 โดยถืึอเป็นกิจวัต้ร	 จนเป็นวัฒนธุรรมท่่�ด่

ขององค์กร

	 2.	คณะกรรมการบัริษััท่	ม่บัท่บัาท่ส่ำาคัญ	ร่วมกับั

ผ้้บัรหิารในการกำาหนดวสิ่ยัท่ศัน์	กลยทุ่ธ์ุ	นโยบัาย	และแผนงาน

ท่่�ส่ำาคญั	ของบัริษััท่ฯ	รวมท่ั�งจดัโครงส่ร้างการบัรหิารท่่�ส่อดคลอ้ง

และส่ัมพันธ์ุกันอย่างเป็นธุรรมระหว่างคณะกรรมการบัริษััท่	 

ผ้บ้ัริหาร	และผ้ถื้ึอหุน้	และมก่ารวางแนวท่างการบัริหารจดัการ

และการดำาเนนิธุรุกจิท่่�มค่วามเหมาะส่ม	รวมท่ั�งต้อ้งดำาเนนิการ

เพ่อให้มั�นใจได้ว่า	 ระบับับััญช่รายงานท่างการเงินและการ

ส่อบับััญช่ม่ความน่าเช่อถึือ

	 3.	คณะกรรมการบัริษััท่	และผ้้บัริหาร	จะต้้องเป็น

ผ้น้ำาในเรอ่งจรยิธุรรม	และเปน็ต้วัอยา่งในการปฏิบิัตั้หินา้ท่่�ดว้ย

ความซ์่อส่ัต้ย์สุ่จริต้	ยุต้ิธุรรม	โปร่งใส่ต้รวจส่อบัได้

	 4.	คณะกรรมการบัรษัิัท่	ผ้บ้ัรหิารและพนกังานท่กุคน	

จะยึดมั�นความเป็นธุรรมโดยปฏิิบััต้ิต้่อผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยทุ่กฝ่่าย

อย่างเท่่าเท่่ยม	 พร้อมกับัด้แลส่อดส่่องควบัคุมป้องกันการ

ต้ดัสิ่นใจหรือการกระท่ำาใดๆ	ท่่�มค่วามขัดแยง้ท่างผลประโยชน์

และรายการท่่�เก่�ยวโยงกัน

	 5.	 คณะกรรมการบัริษััท่ต้้องดำาเนินการให้ม่ระบับัท่่�

ต้่อต้้านการทุ่จริต้คอร์รัปชันท่่�ม่ประส่ิท่ธุิภาพ	 เพ่อให้มั�นใจว่า

ฝ่่ายบัริหารได้ต้ระหนัก	และให้ความส่ำาคัญ	และปฏิิบััติ้ต้าม

นโยบัายการต้่อต้้านการทุ่จริต้คอร์รัปชัน	

	 6.	 การปฏิบิัติั้ต้ามนโยบัายการกำากบััด้แลกิจการของ 

บัริษััท่ฯ	 ถึือเป็นต้ัวช่�วัดท่่�ส่ำาคัญในการประเมินผลการบัริหาร

จัดการท่างธุุรกิจของคณะกรรมการบัริษััท่กับัผ้้บัริหารและการ

ประเมินผล	การปฏิิบััต้ิงานของพนักงานทุ่กคน

บทบาทหน้าที�ขอำงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 1.	 เส่นอแนวนโยบัายเก่�ยวกับัหลักบัรรษััท่ภิบัาลต้่อ

คณะกรรมการบัริษััท่

	 2.	 กำากับัด้แลการปฏิิบััต้ิงานของบัริษััท่ให้เป็นไป 

ต้ามหลกับัรรษััท่ภบิัาลของส่ถึาบันักำากบัั	เชน่	ต้ลาดหลกัท่รพัย์

แหง่ประเท่ศไท่ย	ส่ำานกังานคณะกรรมการกำากับัหลักท่รพัย์และ

ต้ลาดหลักท่รัพย์

	 3.	พจิารณาท่บัท่วนเก่�ยวกับันโยบัายด้านบัรรษััท่ภบิัาล 

อยา่งส่มำ�าเส่มอ	เพอ่ใหส้่อดคลอ้งกบััแนวท่างปฏิบิัติั้ของส่ากล

และข้อเส่นอแนะของส่ถึาบัันหรือหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง

	 4.	 พิจารณาเส่นอข้อพึงปฏิิบััต้ิท่่�ด่เก่�ยวกับับัรรษััท่ 

ภบิัาล	ส่ำาหรับัคณะกรรมการหรือเส่นอการกำาหนดข้อบัังคับั 

คณะกรรมการเก่�ยวกับัเร่องดังกล่าว

	 5.	เส่นอแนะข้อกำาหนดเก่�ยวกับัจรรยาบัรรณในการ

ดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่	และข้อพึงปฏิิบััติ้ของผ้้บัริหาร	และ

พนักงานของบัริษััท่ฯ	

	 6.	ส่่งเส่ริมการเผยแพร่วัฒนธุรรมในการกำากับัด้แล

กิจการท่่�ด่	และการม่ส่่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพ่อส่ังคม

	 7.	การอ่นใดท่่�คณะกรรมการบัริษััท่มอบัหมาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

	 บัรษัิัท่ฯ	ต้ระหนักดว่่าการทุ่จรติ้คอร์รปัชัน	ส่่งผลกระท่บั 

และเป็นอุปส่รรคต้่อการพัฒนาธุุรกิจและส่ังคมการดำาเนิน

ธุุรกิจท่่�ไม่โปร่งใส่	จะส่ร้างความไม่เป็นธุรรมท่างธุุรกิจ	ส่่งผล 

กระท่บัท่างด้านลบัต้่อช่อเส่่ยงของบัริษััท่ฯ	 ความส่ามารถึใน

การแข่งขัน	และท่ำาให้บัริษััท่ฯ	ขาดการยอมรับั	รวมท่ั�งลดความ

เช่อมั�นของผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ย	บัริษััท่ฯ	จึงได้กำาหนดนโยบัายต้่อ

ต้้านการทุ่จริต้คอร์รัปชันของบัริษััท่ฯ	 โดยม่ผลบัังคับัใช้กับั

บัุคลากรทุ่กระดับั	 ต้ลอดจนส่่งเส่ริมให้บัุคลากรยึดถืึอเป็น

แนวท่างปฏิิบัั ติ้ให้เป็นร้ปธุรรม	 อ่กท่ั�งให้ส่อดคล้องกับั

ยทุ่ธุศาส่ต้ร์ชาต้วิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบัปรามการท่จุรติ้ระยะ

ท่่�	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพ่อให้การดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	

ม่ความโปร่งใส่	ต้รวจส่อบัได้	และปราศจากการคอร์รัปชันใน 

ทุ่กกระบัวนการท่ำางาน

 

นโยบายติ่อำติ้านการทุจัริติคอำร์รัปชูัน

	 บัริษััท่ฯ	ได้ม่การกำาหนดนโยบัายต้่อต้้านการทุ่จริต้

คอร์รัปชันของบัริษััท่ฯ	 เพ่อยึดถืึอเป็นแนวปฏิิบััติ้ในทุ่ก

กระบัวนการท่ำางานของบัริษััท่ฯ	อย่างเคร่งครัด	โดยได้เผยแพร่

นโยบัายดงักลา่วท่่�หนา้เวบ็ัไซ์ต้ข์องบัรษัิัท่ฯ	ท่่�เวบ็ัไซ์ต้:์	https://

investor.muangthaicap.com/storage/sustainability/

corporate-governance/20190401-mtc-anti-corruption-

policy-th.pdf	หรือส่ามารถึ	Scan	QR	Code	เพ่อศึกษัาราย

ละเอ่ยดของนโยบัายต้่อต้้านการทุ่จริต้คอร์รัปชันของบัริษััท่ฯ

  

              

             

กระบวนการติ่อำติ้านการทุจัริติ

	 บัริษััท่ฯ	 วางมาต้รการป้องกันความเส่่ยหายท่่�อาจ

เกิดขึ�นจากการทุ่จริต้ของบัุคลากรอย่างเข้มงวด	 ไม่ว่าจะเป็น 

การกำาหนดระบับัการควบัคุมภายใน	 หรือการนำาระบับัปฏิิบััต้ิ

การ	 SAP	 มาใช้เพ่อเพิ�มประสิ่ท่ธุิภาพในการปฏิิบััต้ิงานและ 

ลดความเส่่�ยงด้านการทุ่จรติ้	นอกจากนั�นบัริษััท่ฯ	ได้จดัใหม้ช่่อง

ท่างการร้องเร่ยนการทุ่จริต้	(Whistleblower)	เพ่อให้บัุคลากร

และผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยของบัริษััท่ฯ	 ได้ม่ส่่วนร่วมและส่ามารถึแจ้ง

เบัาะแส่	หากส่งส่ัยว่าม่การทุ่จริต้เกิดขึ�น

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดำ้รับการประเมินการกำากับดำ้แล

 จากสมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษัทไทยั่ (IOD)

ในระดำับ 5 ดำาว เป็นปีที� 3 ติดำต่อกัน

	 บัริษััท่ฯ	 กำาหนดให้ม่แนวท่างการต้ิดต้ามประเมิน	

ความเส่่�ยง	 และแนวท่างการปฏิิบััต้ิต้ามหลักการป้องกันการ

เกิดการทุ่จริต้และคอรัปชัน	ดังน่�

	 1.	ฝ่า่ยต้รวจส่อบัภายในส่อบัท่านกระบัวนการบัริหาร	

จดัการความเส่่�ยงและการควบัคุมภายในวา่	เพ่ยงพอเหมาะส่ม	

ม่ประส่ิท่ธุิภาพ	ส่ร้างความเช่อมั�น	และม่ความโปร่งใส่ในการ

ดำาเนินธุุรกิจเส่นอต้่อคณะกรรมการต้รวจส่อบั	และนำาไปเป็น

แนวท่างให้ผ้้ปฏิิบััติ้งานนำาไปดำาเนินการต้ามกระบัวนการ	

ดั งกล่ าว	 เป็นการควบัคุมความเส่่�ยงเพ่อการป้องกัน	

(Preventive	Control)

	 2.	 บัริษััท่ฯ	 ได้นำาเท่คโนโลย่เข้ามาใช้	 อาท่ิ	 ระบับั	

ปฏิิบััติ้การ	SAP	และการติ้ดต้ั�งกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้	 ซ์ึ�ง

เท่คโนโลย่ดังกล่าวถ้ึกใช้เป็นมาต้รการควบัคุมความเส่่�ยงเพ่อ

ให้ต้รวจพบั	(Detective	Control)

	 3.	 ฝ่่ายต้รวจส่อบัภายในต้รวจส่อบัการปฏิิบััติ้ต้าม

ระบับั	(Compliance)	ท่ำาการสุ่ ่มต้รวจพร้อมท่ั �งติ้ดต้าม

ประเมินผลและนำาเส่นอแนวท่างป้องกันการทุ่จริต้ต้่อ 

ฝ่่ายบัริหารของบัริษััท่ฯ	 และรายงานต้่อคณะกรรมการต้รวจ

ส่อบัต้ามรอบัการรายงาน

	 4.	จัดให้ม่การต้รวจส่อบัสั่ญญาเอกส่ารประกอบั	

การขอสิ่นเช่อ	 และการต้รวจนับัเงินส่ดแบับัข้ามส่าขาโดย

ส่มำ�าเส่มอให้ครอบัคลุมทุ่กส่าขา	 และแจ้งเหตุ้อันพึงส่งสั่ยต้่อ

ผ้้บัังคับับััญชาต้ามลำาดับั

	 5.	เปดิโอกาส่ใหพ้นกังานและผ้ม้ส่่่วนไดเ้ส่่ยแจง้เหตุ้

อันพึงส่งส่ัยท่่�ส่่อไปในท่างทุ่จริต้ผ่านช่องท่าง	Whistleblower	

ของบัริษััท่ฯ	ดังท่่�เปิดเผยไว้ในว็บัไซ์ต้์ของบัริษััท่ฯ	โดยบัริษััท่ฯ	

รบััรองวา่	ผ้แ้จง้เบัาะแส่จะไดร้บััการคุ้มครองต้ามนโยบัายการ

รับัเร่องร้องเร่ยนของบัริษััท่ฯ

	 6.	 เม่อต้รวจพบัเหตุ้ท่่�อาจท่ำาให้เช่อได้ว่าเกิดการ

ทุ่จริต้	ฝ่่ายกิจการส่าขาต้้องส่ืบัส่วนให้ถึึงท่่�สุ่ดและรายงานต้่อ

ฝ่่ายบัริหาร	เพ่อกำาหนดมาต้รการลงโท่ษัต้ามข้อเท่็จจริงท่่�พบั

	 7.	 ให้การฝ่ึกอบัรมพนักงานใหม่เก่�ยวกับันโยบัาย	

การต้่อต้้านการทุ่จริต้คอรัปชัน	 รวมไปถึึงบัท่ลงโท่ษั	 รวมถึึงม่

การส่อ่ส่ารใหกั้บัพนักงานทุ่กคนรับัท่ราบั	และท่บัท่วนเป็นระยะ

ถึึงแนวท่างการปฏิิบััต้ิงานท่่�บัริษััท่ฯ	กำาหนดไว้เพ่อป้องกันการ

ทุ่จริต้	ผ่านท่างช่องท่างการส่่อส่ารต้่าง	ๆ	ของบัริษััท่ฯ

ชู่อำงทางการรับเร่อำงร้อำงเรียน

	 บัรษัิัท่ฯ	ได้กำาหนดใหม้ช่่องท่างการรอ้งเร่ยนหรอืการ

แจง้เบัาะแส่จากการกระท่ำาผดิกฎหมายหรอืจรรยาบัรรณ	หรอื

รายงานความย่�งยืน 2564

1918



นโยบัายต้อ่ต้า้นการท่จุรติ้คอรปัชนั	หรอืพฤต้กิรรมท่่�อาจส่ง่ถึึงการท่จุรติ้	หรอืประพฤต้มิชิอบัของบัคุคลในบัรษัิัท่ฯ	ซึ์�งรวมถึึงพนกังาน	

ผ้้บัริหาร	และผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ย	รวมท่ั�งม่กลไกในการคุ้มครองผ้้ให้ข้อม้ล	และให้ความส่ำาคัญกับัการเก็บัข้อม้ลข้อร้องเร่ยนเป็น 

ความลับั	เพ่อส่ร้างความมั�นใจให้กับัผ้้ร้องเร่ยน	โดยม่ช่องท่างการร้องเร่ยน	ดังน่�

	 เว็บัไซ์ต้์ของบัริษััท่ฯ:	https://www.muangthaicap.com/th/contact.php

	 ท่่�อย้่:	ประธุานคณะกรรมการต้รวจส่อบั	

	 ท่่�อย้่	:	บัริษััท่	เมืองไท่ยแคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)

	 332/1	ถึนนจรัญส่นิท่วงศ์	แขวงบัางพลัด	เขต้บัางพลัด	กรุงเท่พฯ	10700

	 โท่รศัพท่์:	02-483-8888

	 อ่เมล:	whistleblower@muangthaicap.com

 

 ขั้นติอำนการรับข้อำร้อำงเรียน

การสำ่อำสำารนโยบาย และแนวปฏิิบัติิเกี�ยวกับการติ่อำติ้านทุจัริติขอำงอำงค์กร 
(205-2)

ระดำับบุคลากร

จำานวนบุคลากร

ที�ไดำ้รับการส่อสารนโยั่บายั่ต่อ

ต้านคอร์รัปช่ัน (คน)

จำานวนบุคลากรทั�งหมดำ 

(คน)
ร้อยั่ละ (%)

ผ้้บัริหารระดับัส่้ง 10 10 100

ผ้้ช่วยผ้้จัดการฝ่่าย 26 26 100

หัวหน้าส่่วน/ผ้้จัดการส่าขา/

ผ้้ช่วยผ้้จัดการพิเศษั
329 329 100

หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าท่่�ชำานาญการ 3,628 3,628 100

พนักงาน/เจ้าหน้าท่่� 7,467 7,467 100

การฝัึกอำบรมหลักสำูติรที�เกี�ยวข้อำงกับการติ่อำติ้านทุจัริติ
 (205-2)

ระดำับบุคลากร

จำานวนบุคลากรทั�งหมดำ

ที�ไดำ้รับการฝึึกอบรมนโยั่บายั่ต่อ

ต้านคอร์รัปช่ัน (คน)

จำานวนพนักงานใหม่ทั�งหมดำ 

(คน)
ร้อยั่ละ (%)

พนักงานเข้าใหม่ 	2,096 2,096 100

	 โดยในปี	2564	พบัว่าม่กรณ่ทุ่จริต้คอร์รัปชันท่่�เกิดขึ�นภายในบัริษััท่ฯ	จำานวน	58	ครั�ง	เป็นกรณ่ของบัุคลากรทุ่จริต้จากการ

ปฏิิบััต้ิงาน	ซ์ึ�งบัริษััท่ฯ	ได้ดำาเนินการปลดพนักงานให้พ้นส่ภาพจากการเป็นพนักงานของบัริษััท่ฯ	อย่างไรก็ต้ามในอนาคต้บัริษััท่ฯ	

จะยึดมั�นและปรับัปรุงนโยบัายการต้่อต้้านคอร์รัปชันอย่้เส่มอ	 เพ่อให้บัริษััท่ฯ	 ดำาเนินธุุรกิจด้วยความโปร่งใส่	 และปราศจากการ

คอร์รัปชันในทุ่กร้ปแบับั
	(205-3)

การบริหารความเสี�ยั่งดำ้านความยั่ั�งยั่ืน

	 	 ในปัจจุบัันการดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่ฯ	 ต้้องเผชิญกับัความเส่่�ยงท่่�ส่ำาคัญในหลายๆ	 ด้าน	 ซ์ึ�งความเส่่�ยงด้านการปฏิิบััต้ิ

การนับัว่าเป็นความเส่่�ยงท่่�ส่ำาคัญอันหนึ�ง	ซ์ึ�งหากเกิดความเส่่�ยงอาจส่่งผลกระท่บัต้่อการดำาเนินธุุรกิจเป็นอย่างมาก	บัริษััท่ฯ	จึงให้

ความส่ำาคญัต่้อการบัริหารจดัการความเส่่�ยง	ผ่านการกำาหนดนโยบัายการบัรหิารจดัการความเส่่�ยง	กำาหนดกลยุท่ธุก์ารดำาเนินธุรุกจิ

ของบัริษััท่ฯ	และส่ร้างวัฒนธุรรมการจดัการความเส่่�ยง	โดยพิจารณาปัจจยัความเส่่�ยงต่้างๆ	รวมถึึงการส่ร้างการบัรหิารจดัการความ

เส่่�ยงให้เป็นส่่วนหนึ�งของวัฒนธุรรมองค์กรด้วย	 ท่ั�งน่�เพ่อให้บัริษััท่ฯ	 ส่ามารถึเติ้บัโต้	 ส่ร้างผลต้อบัแท่น	 และก่อให้เกิดประโยชน์

ส่้งสุ่ดอย่างยั�งยืนแก่ผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ย

 นโยบายการบริหารความเสำี�ยงขอำงบริษัทฯ

	 1.	ผ้้บัริหารและพนักงานทุ่กท่า่นมค่วามรับัผิดชอบั	ในการบัรหิารความเส่่�ยงท่ั�วท่ั�งองค์กร	โดยจัดการอย่างเป็นระบับัและ

ต้่อเน่อง	ม่มาต้รฐานเด่ยวกัน

	 2.	 ผ้้บัริหารและพนักงานทุ่กท่่านต้้องนำาการบัริหารความเส่่�ยงไปใช้ปฏิิบััต้ิเป็นส่่วนหนึ�งของการดำาเนินงานต้ามปกต้ิ	 ท่ั�ง

1. ลงทะเบียนและสำ่งเร่อำง 2. รวบรวมข้อำเท็จัจัริงและสำั�งการ 3. การสำอำบสำวนข้อำเท็จัจัริง 4. แจั้งผู้ลสำรุปและแก้ไข

	 ท่ั�งน่�บัริษััท่ฯ	ได้มก่ารเปิดเผยนโยบัายการรบััเร่องร้องเร่ยนไว้ท่่�เวบ็ัไซ์ต์้ของบัริษััท่ฯ	http://mtls-cg-whistle-blowing-th.pdf	

(muangthaicap.com)	หรือส่ามารถึ	Scan	QR	Code	เพ่อศึกษัารายละเอ่ยดของนโยบัายการรับัเร่องร้องเร่ยนของบัริษััท่ฯ

                            

การสำ่อำสำารและฝัึกอำบรมพ็นักงาน/คู่ค้าติ่อำการติ่อำติ้านคอำร์รัปชูัน

	 บัริษััท่ฯ	 ได้ริเริ�มดำาเนินการฝ่ึกอบัรมแก่	 คณะกรรมการ	 ผ้้บัริหาร	 และบัุคลากรทุ่กระดับัเก่�ยวกับันโยบัายการต้่อต้้าน

คอร์รัปชัน	 โดยม่วัต้ถึุประส่งค์ในการส่ร้างความร้้ความเข้าใจต่้อ	 คณะกรรมการ	 ผ้้บัริหาร	 และบัุคลากรทุ่กระดับัรับัท่ราบัถึึงการ

ปฏิิบััติ้ต้ามกฎระเบั่ยบั	ข้อบัังคับั	ม่ความรับัผิดชอบั	และม่ส่่วนร่วมต้่อการต้่อต้้านคอร์รัปชันในทุ่กร้ปแบับั	ซ์ึ�งในหลักส่้ต้รการ

ต้่อต้้านคอร์รัปชันครอบัคลุมถึึงการกระท่ำาใดท่่�เป็นการทุ่จริต้ต้่อหน้าท่่�	 วิธุ่การปฏิิบััติ้ต้ามนโยบัาย	 เพ่อให้บัุคลากรของบัริษััท่ฯ	

ต้ระหนักร้้ถึึงผลกระท่บัของการทุ่จริต้คอร์รัปชัน	และเข้าใจต้่อวิธุ่การปฏิิบััต้ิต้นอย่างม่ความรับัผิดชอบั

รายงานความย่�งยืน 2564
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ด้านกระบัวนการวางแผนเชิงกลยุท่ธ์ุ	 การต้ัดสิ่นใจ	 และงาน

ประจำาวัน	 โดยนำาเท่คโนโลย่ส่ารส่นเท่ศมาประยุกต้์เพ่อใช้ให้

เกิดประโยชน์ส่้งสุ่ด

	 3.	 ผ้้บัริหารและพนักงานทุ่กท่่านต้้องรายงานความ

เส่่�ยงท่่�ประเมินและจัดลำาดับัความส่ำาคัญ	พร้อมท่ั�งระบัุวิธุ่การ

จดัการความเส่่�ยงและผ้รั้บัผดิชอบั	โดยรายงานน่�ต้อ้งนำาเส่นอ

ผ้้บัังคับับััญชาต้ามลำาดับัขั�น

	 4.	 การบั่งช่�และจัดการความเส่่�ยงท่่�ม่ผลกระท่บัต้่อ

การบัรรลุวัต้ถึุประส่งค์ของบัริษััท่ฯ	 จะต้้องได้รับัการจัดการ

อยา่งเปน็ระบับั	เพอ่ใหค้วามเส่่�ยงอย้ใ่นระดบััท่่�บัริษััท่ฯ	ยอมรับั

ได้และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความส่้ญเส่่ยท่่�ไม่ได้คาดหวัง

ต้่อธุุรกิจ	 ต้ลอดจนใช้โอกาส่ท่่�ม่อย้่ให้เป็นประโยชน์	 ท่ั�งน่�เพ่อ

ให้เกิดการส่มดุลของการเต้ิบัโต้ท่างธุุรกิจความเส่่�ยง	 และผล

ต้อบัแท่นของบัริษััท่ฯ

	 5.	 ผ้้บัริหารและพนักงานจะต้้องม่การติ้ดต้าม	

ประเมนิผลการบัรหิารความเส่่�ยง	โดยมก่ารท่บัท่วนและมส่่่วน

ร่วมในการปรับัปรุงและพัฒนาระบับับัริหารความเส่่�ยงให้ม่

ประส่ิท่ธุิภาพและประส่ิท่ธุิผลอย่างต้่อเน่อง

	 6.	หนว่ยงานเจา้ของความเส่่�ยงจะต้อ้งรายงานความ

เส่่�ยงแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบัริหาร	 โดย

ส่อดคล้องกับัระดับัความเส่่�ยงเป็นระยะๆ	 ผ่านท่างช่องท่างท่่�

ได้กำาหนดไว้ในค้่มือบัริหารความเส่่�ยง

ผู้ลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสำี�ยง

	 บัริษััท่ฯ	ใช้เคร่องมือหลากหลาย	ในขั�นต้อนการระบัุ

ความเส่่�ยงน่�	เชน่	การระดมส่มองในระหว่างการประชุมภายใน

ระหว่างฝ่่ายต่้างๆ	การวิเคราะห์	SWOT	การวิเคราะห์ส่มมต้ฐิาน	

การประชุมเชิงปฏิิบััต้ิการ	 การเปร่ยบัเท่่ยบักับัอุต้ส่าหกรรม	

รวมถึึงการรับัฟังจากผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ย	 โดยบัริษััท่ฯ	 ได้กำาหนด

เกณฑ์์การประเมินความเส่่�ยงไว้	 โดยวัดจากระดับัของโอกาส่

ท่่�จะเกิดความเส่่�ยง	(Likelihood)	และระดับัความรุนแรงของ

ผลกระท่บัด้านต่้างๆ	 (Impact)	 ซึ์�งส่ามารถึระบุัและจำาแนก

ประเภท่ของความเส่่�ยง	และการบัริหารจดัการความเส่่�ยง	ดังน่�

	 1.	 ความเส่่�ยงอุบััต้ิใหม่:	 ความเส่่�ยงจากการแพร่

ระบัาดของโรคไวรสั่อบุัตั้ใิหม	่COVID-19	และความเส่่�ยงดา้น

อาชญากรรมไซ์เบัอร์

	 2.	 ความเส่่�ยงด้านการปฏิิบััติ้การ:	 ความเส่่�ยงด้าน

การต้ดิต้ามเก็บัหน่�	และการควบัคุมคณุภาพส่นิท่รพัยเ์นอ่งจาก

การลดลงของรายได้ครัวเรือนส่อดคล้องกับัส่ภาพเศรษัฐกิจท่่�

ชะลอต้ัว

	 3.	ความเส่่�ยงด้านการเงนิ:	ความเส่่�ยงด้านส่ภาพคล่อง

ท่่�เกิดจากมาต้รการช่วยเหลือล้กค้ารายย่อย	 และการชะลอ

ความต้้องการก้้ยืมของล้กค้ารายย่อยจากการได้รับัมาต้รการ

ช่วยเหลือจากท่างภาครัฐ

	 4.	 ความเส่่�ยงด้านการเปล่�ยนแปลงกฎระเบั่ยบั:	

ความเส่่�ยงจากการท่่�ธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ยปรับัลดเพดาน

อัต้ราดอกเบั่�ย	ในมาต้รการช่วยเหลือล้กหน่�รายย่อยระยะท่่�	2	

ส่ำาหรับัส่ินเช่อส่่วนบัุคคลเหลือไม่เกินร้อยละ	25	ส่ินเช่อจำานำา

ท่ะเบั่ยนรถึ	 เหลือไม่เกินร้อยละ	 24	 และสิ่นเช่อรายย่อย	

เพ่อการประกอบัอาช่พ	 เหลือไม่เกินร้อยละ	 33	 รวมถึึงการ

ปรับัปรุงการคำานวณดอกเบั่�ยปรับั	 และแนวท่างการกำากับั 

ค่าธุรรมเน่ยมต้่าง	ๆ

ปัจจัยั่ความเสี�ยั่ง ประเดำ็นความเสี�ยั่ง เกณีฑ์์ประเมินความเสี�ยั่ง กลยัุ่ทธ์การบริหารความเสี�ยั่ง

อาชญากรรมไซ์เบัอร์

 Phishing	Scam โอกาส่ท่่�จะเกิดความ 

			เส่่�ยงส่้ง

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัต้ำ�า

นโยบัายความปลอดภัย	 

			ส่ารส่นเท่ศ	และนโยบัาย 

			คุ้มครองข้อม้ลส่่วนบัุคคล

การแจ้งเต้ือนภัย	ส่่อส่าร	ให ้

			ความร้้แก่พนักงาน,	ล้กค้า	และ 

			ประชาชนท่ั�วไปผ่านท่างช่องท่าง 

			ออนไลน์	และช่องท่างการ 

			ส่่อส่ารต้่าง	ๆ	ให้ระมัดระวัง	 

			Phishing	Scam

ปรับัปรุงวิธุ่การเก็บัข้อม้ลจาก 

			ช่องท่างการร้องเร่ยน

Ransomware	ไวรัส่ 

			คอมพิวเต้อร์	เจาะผ่าน 

			ระบับัรักษัา	ความ 

			ปลอดภัยเพ่อท่ำาลาย 

			ฐานข้อม้ล	ส่่วนบัุคคล

โอกาส่ท่่�จะเกิดความ 

			เส่่�ยงต้ำ�า

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัส่้ง

การต้ิดต้ามหน่�/	ไม่ส่ามารถึ

ยึดหลักประกันได้

การไม่ส่ามารถึต้ิดต้าม 

			ล้กค้า	ให้ชำาระหน่�ได้	 

			ส่่งผลให้	NPL	ส่้งขึ�น

โอกาส่ท่่�จะเกิดความ 

			เส่่�ยงส่้ง

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัปานกลาง

นโยบัายผ่อนคลายการจัดชั�นหน่�	 

			และการต้ั�งส่ำารองค่าเผ่อหน่� 

			ส่งส่ัยจะส่้ญส่อดคล้องกับั 

			ประกาศจากธุนาคารแห่ง 

			ประเท่ศไท่ย	และส่มาคม 

			วิชาช่พบััญช่

มาต้รการช่วยเหลือล้กหน่� 

			รายย่อย

			1)	เล่อนการชำาระหน่�	เป็นระยะ 

						เวลา	2	เดือน

			2)	ปรับัโครงส่ร้างหน่�

			3)	ลดอัต้ราดอกเบั่�ย

						-	ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิงาน	เร่อง 

								การแก้ไขหน่�

						-	ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิการต้ิดต้าม	 

								ส่ินเช่อท่่�ม่ปัญหา	และ 

								การบัังคับัคด่

						-	ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิงาน	

								เร่องการจัดการประม้ล

						-	ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิงาน	

								เร่องกระบัวนการรายงาน 

								เหตุ้การณ์ผิดปกต้ิ

การไม่ส่ามารถึ	 

ขายส่ินท่รัพย์ท่่�ยึดมาได้

การไม่ส่ามารถึขาย 

			ส่ินท่รัพย์ท่่�ยึดมาได้	 

			หรือ	ราคาต้ำ�ากว่า 

			ประมาณการ

โอกาส่ท่่�จะเกิดความ

			เส่่�ยงปานกลาง

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัปานกลาง

ปัจจัยั่ความเสี�ยั่ง ประเดำ็นความเสี�ยั่ง เกณีฑ์์ประเมินความเสี�ยั่ง กลยัุ่ทธ์การบริหารความเสี�ยั่ง

การแพร่ระบัาดของ

โรค	Covid-19

การต้ิดโรคระบัาดท่่�

			ยังไม่ม่ท่างรักษัา	และ	 

			ส่ามารถึแพร่เชื�อได้

			ในวงกว้าง

โอกาส่ท่่�จะเกิด

			ความเส่่�ยงส่้ง	

ความรุนแรงของ

			ผลกระท่บัส่้ง

แผนดำาเนินธุุรกิจอย่างต้่อเน่อง		 

			(BCP)	ส่ำาหรับัการแพร่ระบัาด 

			ของโรคไวรัส่

ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิ	เร่อง	การท่ำางาน 

			จากบั้าน	(Work	from	Home)

ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิ	เร่อง	การปฏิิบััต้ ิ

			ต้ามนโยบัาย	Social	Distancing 

			ในส่ำานักงานใหญ่	ส่าขา	และ 

			หอพักพนักงาน

ระเบั่ยบัปฏิิบััต้ิ	เร่อง	การจัดหา 

			ต้ิดต้ั�งอุปกรณ์เส่ริม	และ	PPE 

			ส่ำาาหรับัพนักงาน	ทุ่กระดับั	 

			ทุ่กส่าขา	และล้กค้า
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ปัจจัยั่ความเสี�ยั่ง ประเดำ็นความเสี�ยั่ง เกณีฑ์์ประเมินความเสี�ยั่ง กลยัุ่ทธ์การบริหารความเสี�ยั่ง

ส่ภาพคล่อง	ท่างการเงิน การไม่ม่เงินส่ดเพ่ยงพอ 

			ต้่อการดำาเนินงาน	 

			อันส่่งผลให้การปล่อย	 

			ส่ินเช่อหยุดชะงัก	 

			หรือลดลง

โอกาส่ท่่�จะเกิดความ 

			เส่่�ยงส่้ง

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัส่้ง

จัดท่ำารายงานประมาณการกระแส่ 

			เงินส่ด	เพ่อด้ความพอเพ่ยงของ 

			การใช้เงินส่ดส่ำาหรบัั	การดำาเนนิงาน	 

			โดยแบั่งรายงานเป็นช่วงของการ 

			ใช้เงินส่ดออกเป็นรายวัน	 

			รายส่ัปดาห์	รายเดือน	 

			รายส่ามเดือนและรายปี

นโยบัายการจัดการและขยาย 

			ช่องท่างในการระดมทุ่นเพ่อ 

			กระจายความเส่่�ยงด้านส่ภาพ	

			คล่องท่างการเงิน	อาท่ิ	การออก	 

			และเส่นอขายหุ้นก้้ให้แก ่

			ประชาชน	เป็นการท่ั�วไป	

การก้้ยืมเงินซ์อฟท่์โลนจาก 

			ธุนาคารออมส่ิน	เพ่อการให ้

			มาต้รการช่วยเหลือแก่ล้กค้า 

			รายย่อย

การเปล่�ยนแปลงของ

กฎหมาย	กำากับัส่ินเช่อ

การลดเพดานอัต้รา	 

			ดอกเบั่�ย	และ/หรือ	 

			ค่าธุรรมเน่ยมอาจ 

			ส่่งผลให้รายได้ของ 

			บัริษััท่ฯ	ลดลง	 

			กระท่ันหัน	หาก 

			ค่าใช้จ่ายไม่ส่ามารถึ 

			ลดลงได้อย่างท่ัน	 

			ท่่วงท่่	จะท่ำาให้ผลกำาไร 

			ลดลง

โอกาส่ท่่�จะเกิด 

			ความเส่่�ยงกลาง

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัส่้ง

การผ่อนคลายมาต้รการ 

			การบััญช่	เน่องจาก 

			ส่ภาวะผันผวนท่าง 

			เศรษัฐกิจอันส่ืบัเน่อง 

			มาจากส่ถึานการณ ์

			โรคระบัาด	COVID-19

โอกาส่ท่่�จะเกิด 

			ความเส่่�ยงต้ำ�า

ความรุนแรงของ 

			ผลกระท่บัส่้ง

การเข้าถูึงบริการทางการเงิน MTC 
(103-1)

	 จากส่โลแกน	“บริการใกล้ชูิด ดุจัญ่าติิมิติรที�รู้ใจั”	ถึือเป็นส่ิ�งส่ำาคัญท่่�บัริษััท่ฯ	ยึดเป็นหลักในการดำาเนินงานมาโดยต้ลอด	

ซึ์�งส่ะท่อ้นใหเ้หน็จากผลิต้ภัณฑ์ส์่นิเชอ่ของบัริษััท่ฯ	ท่่�ไดรั้บัการออกแบับัใหป้ระชาชน	ท่ั�วไปส่ามารถึเขา้ถึึงไดง้า่ย	มค่วามหลากหลาย	

ม่อัต้ราดอกเบั่�ยและค่าธุรรมเน่ยมท่่�เป็นธุรรม	 ม่ขนาดส่ินเช่อท่่�เหมาะส่มและพอเพ่ยง	 รวมไปจนถึึงการให้บัริการท่่�เป็นเลิศอย่าง 

เท่่าเท่ย่มและท่ั�วถึึง	ต้ลอดจนการขยายส่าขาท่่�กระจายออกไปท่ั�วท่กุภ้มภิาคของประเท่ศ	โดยมจุ่ดมุง่หมายเพ่อพัฒนาการเข้าถึึงแหล่ง

เงนิท่นุของประชาชนในทุ่กท่้องท่่�ควบัค้่ไปกับัการกระจายความเส่่�ยงเชิงภ้มิเศรษัฐศาส่ต้ร์	จนท่ำาให้บัริษััท่ฯ	ได้รับัความไว้วางใจจาก

ล้กค้าท่่�มาใช้บัริการส่ินเช่ออย่างต้่อเน่อง	โดย	ณ	วันท่่�	31	ธุันวาคม	2564	บัริษััท่ฯ	ม่ส่าขารวมท่ั�งส่ิ�น	5,799	ส่าขา

	 อย่างไรก็ต้าม	บัริษััท่ฯ	 จะยังคงมุ่งมั�นในการขยายส่าขาและปรับัปรุงการให้บัริการอย่างต้่อเน่อง	 เพ่อให้บัรรลุเป้าหมาย

ในการบัรรเท่าความยากจนและลดความเหล่อมลำ�าด้านการเข้าถึึงแหล่งเงนิท่นุ	โดยเฉพาะของกลุม่ประชากรฐานรากท่่�ไม่มร่ายได้ประจำา

ด้วยการพัฒนา	“การเข้าถึึงบัริการท่างการเงิน”	ของบัริษััท่ฯ	โดยในปี	2564	บัริษััท่ฯ	ได้ดำาเนินกลยุท่ธุ์ในการแข่งขัน	ดังน่�

แผู้นธุรกิจัระหว่างปี 2564-2566
 (103-2)

	 บัริษััท่ฯ	ได้จัดท่ำาแผนธุุรกิจระยะกลาง	คือ	แผนธุุรกิจระหว่างปี	2564-2566	ซ์ึ�งครอบัคลุมทุ่กมิต้ิของการเป็นผ้้ให้บัริการ

ท่างการเงินท่่�มิใช่ส่ถึาบัันการเงินเพ่อรักษัาอัต้ราการเต้ิบัโต้ระยะ	Growth	Stage	ได้อย่างต้่อเน่องอย่างยั�งยืน	ดังต้่อไปน่�

	 1.	บัริษััท่ฯ	จะดำารงความเป็นผ้้นำาอันดับัหนึ�งในธุุรกิจไมโครไฟแนนซ์์	(Microfinance)	

	 2.	บัริษััท่ฯ	วางแนวท่างการเต้ิบัโต้ในอ่ก	3	ปีข้างหน้า	โดยรักษัาระดับัการเต้ิบัโต้	ในปี	2564	ท่่�ร้อยละ	20-25	ปี	2565	

ท่่�ร้อยละ	30	และปี	2566	ท่่�ร้อยละ	20-25	เปอร์เซ์็นต้์	ต้ามลำาดับั

1. การให้บริการที�สะดำวกและรวดำเร็ว

2. การบริการล้กค้าดำ้วยั่

ความใส่ใจและเป็นมิตร

3. การติดำตามหนี�ที�มีประสิทธิภาพและ

เคารพต่อสิทธิมนุษยั่ช่นของล้กค้า

4. การมีช่่องทางการให้บริการครอบคลุม

พื�นที�ส่วนใหญ่ของประเทศ

5. การพัฒนาและการปรับตัวส้่ดำิจิทัล
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	 3.	บัริษััท่ฯ	จะขยายส่าขาโดยเปิดส่าขาให้ครอบัคลุม	

ทุ่กภ้มิภาคของประเท่ศไท่ย	โดยม่เป้าหมายในการขยายส่าขา	

เฉล่�ยปีละ	700	ส่าขา	จนครบัจำานวน	7,200	ส่าขา	ภายในปี	2566

	 4.	บัริษััท่ฯ	จะรกัษัามาต้รฐานในการดำาเนนิธุรุกิจ	โดย

การปล่อยส่นิเช่อให้รดักมุ	และเร่งรดัต้ดิต้ามหน่�ให้มป่ระสิ่ท่ธุภิาพ	

โดยรักษัาหน่�ท่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (Non-performing	 Loan)	

ไม่เกิน	2.0	 เปอร์เซ์็นต้์	และรักษัาหน่�ท่่�ม่ความเส่่�ยงเพิ�มขึ�น	

อย่างม่นัยส่ำาคัญ	(Stage	2)	ไม่เกิน	8.0	เปอร์เซ์็นต้์	ต้ลอดจน

ลดการขาดทุ่นจากการขายรถึยึดให้เหลือน้อยท่่�สุ่ด	รวมท่ั�งเร่ง	

ระบัายท่รัพยส์่นิท่่�ไดม้าจากลก้ค้าออกไปให้มากท่่�ส่ดุเพอ่ลดคา่

ใช้จ่ายในการต้ั�งส่ำารองต้่อส่ินเช่อ	(Credit	cost)

	 5.	บัริษััท่ฯ	มุง่เนน้การส่รา้งระบับัและกลไกท่่�ส่่งเส่รมิ

ให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต้็มท่่�โดยม่เป้าหมายเพ่อเพิ�ม	

ผลิต้ภาพ	(Productivity)	ด้านการแข่งขันขององค์กรให้ส่้งขึ�น	

นอกจากน่�	บัรษัิัท่ฯ	จะเต้ร่ยมการให้พนกังานมค่วามส่ามารถึ	ใน

การปรับัต้ัวต้่อการเปล่�ยนแปลง	 (Resilience)	 ท่่�จะเกิดขึ�น	

หลากหลายร้ปแบับัในอนาคต้ได้อย่างเท่่าท่ัน

	 6.	บัริษััท่ฯ	ให้ความส่ำาคัญกับัความหลากหลายของ	

ช่องท่างหรือแพลต้ฟอร์มต้่างๆ	เน้นการบั้รณาการท่ั�งช่องท่าง	

ออฟไลน์	ได้แก่	ส่าขา	ส่่อส่ิ�งพมิพ์	เป็นต้้น	และช่องท่าง	ออนไลน์	

เช่น	โมบัาย	แอปพลเิคชนั	โซ์เช่ยลมเ่ดยื	เป็นต้้น	ในการให้บัรกิาร

แก่ล้กค้า	เพ่อขยายฐานล้กค้าดิจิท่ัลให้ส่อดคล้อง	กับันโยบัาย

ของธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย	 นอกจากน่�	 บัริษััท่ฯ	 ส่นับัส่นุน

การใช้ประโยชน์ท่ั�งด้านดจิทิ่ลัและด้านข้อม้ล	เพ่อประโยชน์ด้าน

การต้ลาดและการพัฒนาผ้้ลติ้ภณัฑ์์ใหม่ๆ	ของ	บัริษััท่ฯ	ในอนาคต้

	 7.	บัรษัิัท่ฯ	เนน้การเพิ�มส่ดัส่่วนรายไดจ้ากผลติ้ภณัฑ์์	

เชา่ซื์�อรถึจกัรยานยนต์้ใหม	่และยงัคงใหค้วามส่ำาคญักับัการท่ำา

ธุุรกิจภายในประเท่ศไท่ยเป็นหลัก

การพั็ฒนาผู้ ลิติภัณฑ์์ทางการเงินอำย่างรับผู้ิดชูอำบต่ิอำ

เศึรษฐกิจั สำังคม และสำิ�งแวดล้อำม
 (103-1)

	 ในปี	2564	บัริษััท่	เมอืงไท่ย	แคปปิต้อล	จำากดั	(มหาชน)	

ม่ผลิต้ภัณฑ์์ส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์ส่ำาหรับัล้กค้ารายย่อย	โดย

มุง่เนน้ไปยงัผลติ้ภณัฑ์ส์่นิเชอ่ท่่�ใชว้ธิุก่ารพจิารณาอนุมตั้สิ่นิเชอ่

แบับั	Unconventional	ด้วยการคำานึงถึึงผลกระท่บัด้านส่ังคม

ผ่านวิธุก่ารประเมนิม้ลค่าหลกัประกนั	(Asset-Based	Assessment	

Approach)	ท่ดแท่นการประเมินขอ้มล้หรือขอหลกัฐานประเภท่

รายได้และข้อมล้เครดิต้บัโ้รของลก้คา้	เนอ่งจากกลุม่ลก้คา้ของ 

บัริษััท่ฯ	เป็นกลุ่มล้กค้าท่่�ไม่ม่รายได้ประจำา	ซ์ึ�งบัริษััท่ฯ	เช่อว่า

วิธุ่การประเมินดังกล่าวเป็นท่างออกท่่�ส่ำาคัญ	 ในการเข้าถึึง

แหล่งเงินทุ่นท่างเลือก	 และยังถึือเป็นการลดความเหล่อมลำ�า

ด้านการเงินในประเท่ศ	

	 โดยบัริษััท่ฯ	 พิจารณาเลือกหลักประกันส่ำาหรับั

ผลติ้ภณัฑ์ส์่นิเชอ่ซึ์�งมค่วามเส่่�ยงการผดินดัชำาระต้ำ�า	อตั้ราส่่วน

การให้ส่ินเช่อ	โดยเท่่ยบักับัม้ลค่าหลักประกันท่่�เหมาะส่ม	การ

กำาหนดวงเงินส้่งสุ่ดต่้อสั่ญญาและล้กค้าในระดับัต้ำ�า	 อัต้รา

ดอกเบั่�ยท่่�เหมาะส่มต้่อความเส่่�ยงด้านเครดิต้	 ขั�นต้อนการ

ต้ดิต้ามหน่�	และขั�นต้อนการอนมุตั้สิ่นิเช่อล้วนเป็นปัจจยัท่่�ส่่งผล

ใหอ้ตั้ราหน่�ท่่�ไมก่่อใหเ้กดิรายไดข้องบัริษััท่ฯ	อย้ใ่นระดบััต้ำ�ากวา่

อัต้ราหน่�ท่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของอุต้ส่าหกรรม	 ซึ์�งอัต้ราหน่�ท่่�

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบัริษััท่ฯ	ถึือเป็นดัชน่ช่�วัดผลการท่ำางาน

ของบัุคลากรท่่�ส่ำาคัญท่่�สุ่ด	

	 ซึ์�งผลิต้ภัณฑ์์สิ่นเช่อหลักของบัริษััท่ฯ	 คือ	 สิ่นเช่อ

จำานำาท่ะเบั่ยนรถึ	 หรือส่ินเช่อท่่�ม่หลักประกัน	 อย่างไรก็ต้าม	

เพ่อต้อบัส่นองต้่อความต้้องการของล้กค้าเดิม	 บัริษััท่ฯ	 ได้

ขยายผลิต้ภณัฑ์สิ์่นเช่อไปส่้่ผลิต้ภณัฑ์สิ์่นเช่อท่่�ไมม่ห่ลักประกัน

ภายใต้้ใบัอนุญาต้ส่ินเช่อส่่วนบุัคคลภายใต้้การกำากับั	 และ

ใบัอนุญาต้ส่ินเช่อรายย่อยเพ่อการประกอบัอาช่พภายใต้้การ

กำากับัและสิ่นเช่อเช่าซื์�อรถึจักรยานยนต์้ใหม่	 ซึ์�งบัริษััท่ฯ	 เล็ง

เหน็ถึึงศักยภาพในการเติ้บัโต้ผลิต้ภณัฑ์สิ์่นเช่อใหม่ดงักล่าวใน

อนาคต้	ดังนั�นผลิต้ภัณฑ์์ท่างการเงินส่ำาหรับัล้กค้ารายย่อย	ใน

ปจัจบุันัของบัรษัิัท่ฯ	ส่ามารถึแบัง่ออกเปน็	5	ผลติ้ภณัฑ์	์ส่นิเชอ่

หลัก	และ	1	บัริการเส่ริม	ดังต้่อไปน่�

 1. สำินเชู่อำทะเบียนรถ

	 บัรษัิัท่ฯ	ใหบ้ัรกิารส่นิเชอ่ท่ะเบัย่นรถึแกล่ก้คา้รายยอ่ย

ท่ั�วไป	โดยมย่านพาหนะประเภท่ต่้างๆ	เป็นประกัน	ประกอบัด้วย

รถึจักรยานยนต้์	รถึยนต้์	รถึกระบัะ	และรถึเพ่อการเกษัต้รท่่�

จดท่ะเบั่ยนกับักรมขนส่่งท่างบัก	 และเป็นกรรมส่ิท่ธุิของผ้้ขอ

ส่ินเช่อมาไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่่�บัริษััท่ฯ	 กำาหนด	 ท่ั�งน่�ล้กค้า

จะต้อ้งส่่งมอบัส่มดุค้ม่อืจดท่ะเบัย่นรถึต้วัจรงิใหแ้กบ่ัรษัิัท่ฯ	เพอ่

เป็นหลักประกัน	โดยไม่ต้้องจดท่ะเบั่ยนโอนกรรมส่ิท่ธุิ�	ในส่มุด

ค้ม่อืจดท่ะเบัย่นรถึใหแ้กบ่ัริษััท่ฯ	ท่ั�งน่�ลก้คา้จะยงัคงเปน็เจา้ของ

กรรมสิ่ท่ธิุ�ในรถึท่่�นำามาเป็นหลักประกันและส่ามารถึนำารถึกลบััไป

ใช้งานได้ต้ามปกต้ิ

 2. สำินเชู่อำโฉนดที�ดิน

	 บัริษััท่ฯ	 ให้บัริการส่ินเช่อโฉนดท่่�ดิน	 โดยล้กค้าท่่�มา

ขอสิ่นเช่อจะต้้องส่่งมอบัโฉนดท่่�ดินตั้วจริงให้แก่บัริษััท่ฯ	 เพ่อ

ใชเ้ปน็หลกัประกนั	ท่ั�งน่�เพอ่เปน็การเพิ�มท่างเลอืกให้แก่ล้กค้า

ในการจัดจำานองท่่�ดิน	 หากล้กค้าต้้องการวงเงินสิ่นเช่อส้่ง	

บัริษััท่ฯ	จะคดิอตั้ราดอกเบั่�ยของส่นิเชอ่ท่่�มโ่ฉนดท่่�ดนิเปน็หลกั

ประกันไม่เกินร้อยละ	15	ต้่อปี

 3. สำินเชู่อำสำ่วนบุคคล

	 บัริษััท่ฯ	 ให้บัริการส่ินเช่อส่่วนบัุคคลแบับัไม่ม่หลัก

ประกนัแกล่ก้ค้าท่่�มป่ระวัต้กิารผอ่นชำาระ	ส่นิเชอ่ท่ะเบัย่นรถึกบัั

บัริษััท่ฯ	มาก่อน	และมป่ระวตั้กิารผอ่นชำาระท่่�ดเ่ท่า่นั�น	เน่องจาก

เป็นการให้ส่ินเช่อโดยไม่ม่หลักประกัน	 บัริษััท่ฯ	 จะคิดอัต้รา

ดอกเบั่�ยไมเ่กนิรอ้ยละ	25	ต้อ่ป	ีต้ามประกาศของธุนาคารแหง่

ประเท่ศไท่ย

 4. สำินเชู่อำนาโนไฟแนนซ์์

	 บัริษััท่ฯ	ให้บัริการส่ินเช่อนาโนไฟแนนซ์์	(Nano	Finance)	แบับัไม่ม่หลักประกันแก่ล้กค้าท่่�ม่ประวัต้ิการผ่อนชำาระส่ินเช่อ

ท่ะเบั่ยนรถึกับับัริษััท่ฯ	มาก่อน	และม่ประวัต้ิการผ่อนชำาระท่่�ด่เท่่านั�น	บัริษััท่ฯ	จะคิดอัต้ราดอกเบั่�ยได้ไม่เกินร้อยละ	33	ต้่อปี	ต้าม

ประกาศของธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย

 5. สำินเชู่อำเชู่าซ์ื้อำรถจัักรยานยนติ์

	 บัริษััท่ฯ	ประกอบัธุุรกิจให้บัริการส่ินเช่อเช่าซ์ื�อรถึจักรยานยนต์้ภายใต้้	บัริษััท่	เมืองไท่ยลิส่ซ์ิ�ง	จำากัด	(“MTLS”)	ประกอบั

ธุรุกจิใหบ้ัริการส่นิเชอ่เชา่ซื์�อรถึจกัรยานยนต์้ใหมแ่กล่ก้คา้ส่นิเชอ่ท่ะเบัย่นรถึของบัริษััท่ฯ	ท่่�มป่ระวตั้กิารชำาระท่่�ดแ่ละมค่วามต้อ้งการ

จะซ์ื�อรถึจักรยานยนต้์ใหม่ด้วยการเช่าซ์ื�อผ่านส่าขาของบัริษััท่ฯ

 6. ธุรกิจับริการนายหน้าประกันวินาศึภัย

	 บัริษััท่ฯ	ประกอบัธุุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้้	บัริษััท่	เมืองไท่ยลิส่ซ์ิ�ง	อินชัวรันส่์	โบัรกเกอร์	จำากัด	(“MTLI”)	

ประกอบัธุุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย	ได้แก่	กรมธุรรม์ประกันภัย	คุ้มครองผ้้ประส่บัภัยจากรถึส่ำาหรับัรถึจักรยานยนต้์	 (พ.ร.บั.	

รถึจักรยานยนต้์)	กรมธุรรมคุ้มครองผ้้ประส่บัภัยจากรถึส่ำาหรบััรถึยนต์้	(พ.ร.บั.	รถึยนต้)์	กรมธุรรมป์ระกนัภยัรถึหาย	และกรมธุรรม์

ประกันภัย	อุบััต้ิเหตุ้ส่่วนบัุคคล	เพ่อเป็นการอำานวยความส่ะดวกให้แก่ล้กค้า

 7. สำินเชู่อำเชู่าซ์ื้อำเคร่อำงใชู้ไฟฟ้าและอำุปกรณ์ทั�วไป 

	 บัริษัััท่ฯ	ให้บัริการสิ่นเช่อภายใต้้ช่อ	บัริษัััท่	เมืองไท่ย	เพย์	เลเท่อร์	จำากัด	(“MTPL”)	MTPL	ให้บัริการสิ่นเช่อเช่าซื์�อ 

อุปกรณ์เคร่่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ั�วไป	ได้แก่	เคร่องใช้ไฟฟ้าทุ่กชนิด,	มือถึือ,	อุปกรณ์ท่างการเกษัต้ร	และท่อง	ภายใต้้ส่โลแกน

ท่่�ว่า	“ซ์์ื�อก่อนผ่อนท่่หลัง”	เปิดให้บัริการกับัล้กค้าท่ั�วไปโดยการเช่าซ์ื�อผ่านส่าขาของบัริษัััท่

ชู่อำงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขอำงลูกค้า

	 บัริษััท่ฯ	 มุ่งเน้นการเข้าถึึงกลุ่มล้กค้าด้วยกลยุท่ธุ์การขยายจำานวนส่าขาไปท่ั�วประเท่ศซึ์�งดำาเนินต้ามแผนธุุรกิจระหว่างปี	

2564-2566	ส่่งผลให้ลก้ค้าและประชาชน	โดยเฉพาะกลุม่ลก้คา้ท่่�ไมส่่ามารถึเข้าถึึงบัริการของธุนาคารพาณิชย์	หรอืดิจทิ่ลัแบังก์กิ�ง

ให้ส่ามารถึเข้าถึึงการให้บัริการของบัริษััท่ฯ	ได้ส่ะดวกมากยิ�งขึ�น	โดยในปี	2564	บัริษััท่ฯ	ได้เปิดส่าขาใหม่จำานวน	915	ส่าขา	เป็น

ส่าขาใหญ่จำานวน	26	ส่าขา	ส่าขาย่อยจำานวน	223	ส่าขา	และส่าขาศ้นย์บัริการจำานวน	666	ส่าขา	ท่ั�งน่�แผนธุุรกิจระหว่างปี	 

2564-2566	จะยงัคงเพิ�มอัต้ราการเต้บิัโต้ของบัริษััท่ฯ	ผ่านการเปดิส่าขาเพิ�มเต้มิเฉล่�ยปลีะ	700	ส่าขา	อก่ท่ั�งบัริษััท่ฯ	ไดเ้พิ�มกลยทุ่ธุ์

การขยายช่องท่างการปล่อยส่ินเช่อ	เพิ�มผลิต้ภัณฑ์์และบัริการส่ินเช่อใหม่	ๆ	เพิ�มขึ�น

ปี จำานวนสาขาใหม่ (สาขา)

2562 828

2563 777

2564 915

จำานวนสาขาใหม่ 

(สาขาใหญ่, สาขายั่่อยั่ และศ้นยั่์บริการ)

915 สาขา ปริมาณีสาขาเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหน้า

คิดำเป็นร้อยั่ละ 18.00

รายงานความย่�งยืน 2564

2726



การยกระดับมาติรฐานทางจัริยธรรมขอำงอุำติสำาหกรรม (Ethical 

Standards & Policy Influence)

	 บัริษััท่ฯ	 ร่วมกับัผ้้ประกอบัการในส่มาคมการค้า 

ผ้้ประกอบัธุุรกิจส่ินเช่อท่ะเบั่ยนรถึ	 และชมรมสิ่นเช่อส่่วน

บัุคคลได้เข้าร่วมการรับัฟังความคิดเห็นซึ์�งจัดโดยธุนาคาร 

แห่งประเท่ศไท่ยในประเดน็ท่่�เก่�ยวข้องกบััการยกระดบััมาต้รฐาน

ของการดำาเนินธุุรกิจในอุต้ส่าหกรรม	 อาท่ิ	 มาต้รการให้ความ

ช่วยเหลือล้กค้าท่่�ได้รับัผลกระท่บัจากการแพร่ระบัาดของ 

โรคต้ดิเชื�อไวรสั่โคโรนา	(COVID-19)	ในการปรบััอตั้ราเพดาน

ดอกเบั่�ยส่นิเช่อส่่วนบัคุคลภายใต้้การกำากับั	และส่นิเช่อรายย่อย

เพ่อการประกอบัอาช่พภายใต้้การกำากับั
	 (102-12,	 102-13)

  

โดยปรับัดอกเบั่�ยลดลงร้อยละ	 3-4	 การปรับัวิธุ่การคำานวณ

ดอกเบั่�ยผิดนัดชำาระ	 รวมถึึงแนวท่างการคิดค่าธุรรมเน่ยมค่า

ต้ิดต้ามท่วงถึาม	 เพ่อให้ประชาชนได้รับัประโยชน์ส้่งสุ่ดใน

ส่ถึานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคติ้ดเชื�อไวรัส่โคโรนา	

(COVID-19)	ในปัจจุบััน

การปลูกฝัังการติระหนักรู้และวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า

	 จากส่ถึานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคติ้ดเชื�อโควดิ-19	

พบัว่าภาพรวมของต้ลาดแรงงานประเท่ศไท่ยท่ั�งประเท่ศได้

รับัผลกระท่บัอยา่งรุนแรง	ส่่งผลใหป้ระชาชนวา่งงานและอตั้รา

การว่างงานส้่งท่่�สุ่ดอ่กท่ั�งปัญหาหน่�ส่ินครัวเรือนยังขยายตั้ว

เพิ�มขึ�นต้่อเน่อง	 ส่าเหตุ้หลักเกิดจากภาวะเศรษัฐกิจท่่�ยังไม่

ส่ามารถึขยายต้ัวได้ในระดับัปกต้ิ	 ส่ะท่้อนให้เห็นว่ารายได้ครัว

เรอืนยังคงไมฟ่้�นตั้วไดอ้ย่างเต้ม็ท่่�	ซึ์�งจะกระท่บัต่้อส่ภาพคล่อง

และความส่ามารถึในการชำาระหน่�ของครัวเรือน	 ซึ์�งอาจก่อให้

เกิดประเด็นปัญหาต้ามมา	อาท่ิ	ปัญหาหน่�เส่่ย	ปัญหาการปรับั

โครงส่ร้างหน่�	ปัญหาการก่อหน่�นอกระบับั	เป็นต้้น	จากปัญหา

ดงักลา่ว	บัรษัิัท่ฯ	ไดเ้ลง็เหน็วา่ประชาชนระดบััฐานรากอก่หลาย

กลุ่มยังขาดท่ักษัะ	ความร้้	ความเข้าใจ	และการวางแผนด้าน

การบัริหารจดัการท่างการเงินท่่�ด	่บัรษัิัท่ฯ	จึงไดด้ำาเนนิโครงการ

เส่รมิส่ร้างวนิยัท่างการเงินให้กบััล้กค้า	เพ่อหวงัว่าจะเป็นส่่วนหนึ�ง

ในการช่วยลดปัญหาการเกิดหน่�ส่ินของประชาชนในปัจจุบััน

โครงการรู้รับ-จัับจั่าย

	 บัริษััท่ฯ	 ได้จัดท่ำาโปรแกรมร้้รับัจับัจ่าย	 ซึ์�งเป็น

โปรแกรมบััญช่ให้ผ้้ใช้งานส่ามารถึบัันท่ึกรายรับั-รายจ่าย	ต้าม

แนวท่างปฏิิบััติ้ของธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย	 เพ่อต้อบัส่นอง

ต้อ่เปา้หมายการลดหน่�ครวัเรอืนในภาคประชาชนของธุนาคาร

แห่งประเท่ศไท่ย	 พร้อมท่ั�งเปิดให้ล้กค้าของบัริษััท่ฯ	 และ

ประชาชนท่ั�วไปส่ามารถึดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเวบ็ัไซ์ต้์

ของบัริษััท่ฯ	ไปใช้ได้โดยไม่ม่ค่าใช้จ่าย	โดยโปรแกรมส่ามารถึ

วิเคราะห์พฤต้ิกรรมการใช้จ่าย	เพ่อบั่งช่�วินัยท่างการเงิน	โดย

มเ่ป้าหมายให้ผ้ใ้ช้งานได้เข้าใจพฤติ้กรรมการใช้จา่ยของต้นเอง

ส่ามารถึต้ิดต้ามค่าใช้จ่าย	รายรับั	และเงินออมส่่วนต้ัวได้	หรือ

หากล้กค้าและประชาชนท่ั�วไปต้้องการส่มุดบัันท่ึกบััญช่

รายรับั-รายจ่าย	 ก็ส่ามารถึแจ้งความประส่งค์ได้จากส่าขาของ 

บัริษััท่ฯ	ทุ่กส่าขาท่ั�วประเท่ศ

สำานฝัันเกษติรกรไทย จัากใจัเมือำงไทยแคปปิติอำล

	 บัริษััท่ฯ	 ร่วมกับัมหาวิท่ยาลัยเช่ยงใหม่	 โดยอุท่ยาน

วิท่ยาศาส่ต้ร์และเท่คโนโลย่	 (STeP)	 และโครงการ	 Smart	

Bee	คณะวทิ่ยาศาส่ต้ร	์มหาวทิ่ยาลยัเช่ยงใหม	่ไดม้ก่ารดำาเนนิ

กิจกรรมร่วมกันเพ่อส่่งเส่ริม	 ช่วยเหลือ	 และพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเกษัต้รกร	ซ์ึ�งถึือเป็น	1	ในกลุ่มล้กค้าของบัริษััท่ฯ	โดยเริ�ม

ต้น้จากกลุม่เกษัต้รผ้้เล่�ยงผึ�งในภาคเหนือจำานวนกว่ารอ้ยละ	89	

จากสั่ดส่ว่นเกษัต้รกรผ้้เล่�ยงผึ�งท่ั�งหมดในประเท่ศไท่ย	ผ่านการ

เร่ยนร้เ้ท่คโนโลยก่ารเล่�ยงผึ�ง	ใหค้วามร้แ้ละการส่นบััส่นนุท่าง

ด้านการเงิน	การคำาปรึกษัาเชิงลึก	ในการส่นับัส่นุนการพัฒนา

และผลิต้ต้้นแบับัผลิต้ภัณฑ์์จากผึ�ง	เพ่อการต้่อยอดธุุรกิจและ

ส่ามารถึยกระดับัผลิต้ภัณฑ์์จากผึ�งได้	 อ่กท่ั�งยังม่ส่่วนช่วยใน

การส่นบััส่นนุส่่งเส่รมิและพฒันาอาช่พของเกษัต้รกรผ้เ้ล่�ยงผึ�ง

ให้ม่ช่วิต้และความเป็นอย้่ท่่�ด่ขึ�นต้่อไป

การพ็ัฒนาและสำร้างสำรรค์นวัติกรรม และ Digital 

Transformation

	 ในปจัจุบันัการเขา้ถึึงกลุม่ลก้คา้ดว้ยการใชเ้ท่คโนโลย่

ถึอืเป็นหนึ�งในกลยุท่ธ์ุท่่�ส่ำาคญัต่้อการแข่งขันในกลุม่อุต้ส่าหกรรม	

อาทิ่	 การใช้แอปพลิเคชัน	 หรือการให้บัริการด้านเท่คโนโลย่

และการส่่อส่าร	เป็นต้้น	ซ์ึ�งบัรษิัทั่ฯ	ได้รเิริ�มนำาเท่คโนโลย่มาใช้

เพ่อปรับัปรุงประส่บัการณ์การใช้บัริการของกลุ่มล้กค้า	

(Customer	 Experience	Management)	 เพ่อให้ล้กค้าของ 

บัริษััท่ฯ	 ได้รับัความส่ะดวกส่บัายและความรวดเร็วในการให้

บัริการเพิ�มมากขึ�นและยังส่อดคล้องกับัหลกัเกณฑ์ก์ารประกอบั

ธุุรกิจส่ินเช่อส่่วนบัุคคลดิจิท่ัล	(Digital	Personal	Loan)	ของ

ธุนาคารแห่งประเท่ศไท่ย	 เพ่อส่่งเส่ริมให้ประชาชนเข้าถึึง

บัริการท่างการเงินผ่านระบับั	 และส่ามารถึใช้ข้อม้ลท่างเลือก	

(Alternative	 Data)	 โดยเฉพาะกลุ่มท่่�ไม่ม่รายได้ประจำา	 

กลุ่มท่่�ไม่ส่ามารถึพิส้่จน์รายได้	 และกลุ่มท่่�ไม่ม่ท่รัพย์ส่ินท่่�

ส่ามารถึใช้เป็นหลักประกัน	 ซึ์�งส่่งผลให้การแข่งขันในต้ลาด 

ส่ินเช่อส่่วนบัุคคลท่ว่ความรุนแรงเพิ�มมากขึ�น	 ดังนั�น	 บัริษััท่ฯ	

จงึเลง็เหน็ถึึงโอกาส่ท่่�จะไดน้ำาเท่คโนโลยม่าเปน็ชอ่งท่างในการ

ขอส่ินเช่อส่่วนบัุคคลท่่�ไม่ม่หลักประกัน	อ่กท่ั�งยังเป็นการส่ร้าง

โอกาส่ในการเขา้ถึึงแหลง่เงนิท่นุของลก้คา้ของบัรษัิัท่ฯ	อก่ดว้ย

แอำปพ็ลิเคชูัน “เมือำงไทย แคปปิติอำล 4.0”

	 บัริษััท่ฯ	ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	“เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	4.0”	เพ่ออำานวยความส่ะดวกล้กค้าโดยไม่ต้้องเดินท่างไปส่าขา	

ในช่วงการแพร่ระบัาดของโรคต้ิดเชื�อไวรัส่โคโรนา	 (COVID-19)	 ซ์ึ�งภายในแอปพลิเคชันล้กค้าส่ามารถึต้รวจส่อบัระยะเวลาการ

ครบักำาหนดชำาระ	ยอดท่่�ต้้องชำาระ	และยอดส่ินเช่อค้างชำาระ	นอกจากน่�ยังเป็นช่องท่างในการชำาระเงินผ่าน	Digital	Payment	

อก่ท่ั�งยังมส่่ว่นช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษัในการจัดเก็บัส่ลิปหรือใบัเส่ร็จ	อก่ท่ั�งยังเพิ�มประสิ่ท่ธุภิาพในการให้บัริการและการจัด

เกบ็ัขอ้มล้ท่่�ส่ะดวกและรวดเร็วเพิ�มมากยิ�งขึ�น	โดยในปี	2564	มจ่ำานวนบัญัช่ผ้ใ้ช้งานแอพพลิเคชนั	เมอืงไท่ย	4.0	จำานวน	1,279,148	

บััญช่	และม่ยอดการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันจำานวน	107,668	ครั�ง*

*บริษัทฯ จัะนับจัำานวนยอำดค่าใชู้จั่ายผู้่านแอำปพ็ลิเคชูัน ที�จัากจัำานวนยอำดใชู้จั่ายที�ทำารายการสำำาเร็จัเท่านั้น

Cashless Society

	 บัริษััท่ฯ	ได้ดำาเนินการร่วมกับัธุนาคารพาณิชย์	ส่าขา

ธุนาคารต้่างประเท่ศ	และส่ถึาบัันการเงินเฉพาะกิจ	ในการให้

บัริการชำาระบิัลข้ามธุนาคาร	 (Cross	 Bank	 Bill	 Payment)	

ผ่านเคร่องรับัจ่ายเงินอัต้โนมัต้ิ	และการชำาระเงินผ่านอิเล็กท่ร

อกนิกส่์	 (e-Payment)	 ในการท่ำาธุุรกรรมท่างการเงิน	 เพ่อ

อำานวยความส่ะดวกและรวดเร็วให้แก่ล้กค้าในการชำาระเงินก้้	

และมส่่่วนช่วยในการส่นบััส่นนุมาต้รการเว้นระยะห่างท่างส่งัคม	

(Social	 Distancing)	 จากส่ถึานการณ์การแพร่ระบัาดของ

โรคต้ิดเชื�อไวรัส่โคโรนา	 (COVID-19)	อ่กท่ั�งยังเป็นการ 

ต้อบัส่นองต่้อพฤติ้กรรมของผ้้บัริโภคท่่�ม่การเปล่�ยนแปลงใน

ปัจจุบันัท่่�มค่วามทั่นส่มยั	มป่ระส่ทิ่ธุภิาพ	และเพิ�มความปลอดภัย

ในการท่ำาธุุรกรรมท่างการเงิน

การติลาดยุคดิจัิทัล และกลยุทธ์โซ์เชูียลมีเดีย

	 จากพฤติ้กรรมของผ้้บัริโภคในปัจจุบััน	บัริษััท่ฯ	 ได้

เลง็เหน็ถึึงช่องท่างในการท่ำาการต้ลาดร้ปแบับัใหม่	โดยมุง่ท่ำาการ

ต้ลาดผ่านส่่อดิจิท่ัลและโซ์เช่ยลม่เด่ย	 เพ่อประชาส่ัมพันธุ์

และส่ร้างฐานความเช่อมั�นและความน่าเช่อถืึอให้กับับัริษััท่ฯ	

นอกจากน่�บัริษััท่ยังใช้ส่่อโซ์เช่ยลม่เด่ย	 อาท่ิ	 ในการส่ร้าง 

การม่ส่่วนร่วมกับักลุ่มล้กค้าของบัริษััท่ฯ	 อาท่ิ	 เว็บัไซ์ต์้:	 

www.muangthaicap.com	Facebook	Fan	page:	เมืองไท่ย	

แคปปิต้อล	 :	 Muangthai	 Capital	 และ	 LINE	 Official	

Account:	 @muangthaicapital	 โดยช่องท่างดังกล่าวล้กค้า

ส่ามารถึแจ้งเบัาะแส่การทุ่จริต้	 เป็นช่องท่างในการรับัเร่อง

ร้องเร่ยน	 การรับัข้อเส่นอแนะและคำาต้ิชม	 ฯลฯ	 บัริษััท่จึงได้

กำาหนดแนวท่างและวางเป้าหมายในการใช้ช่องท่างโซ์เช่ยลมเ่ดย่	

ในการส่่อส่ารและรับัฟงัความคิดเหน็ใหเ้กดิประส่ทิ่ธุภิาพส้่งส่ดุ

การพ็ัฒนา AI Chatbot

	 บัริษััท่ฯ	ได้เริ�มวางแผนพัฒนา	AI	Chatbot	เพ่อท่่�

จะช่วยพัฒนาและปรับัปรุงการส่่อส่ารกับักลุ่มล้กค้าผ่านช่อง

ท่างโซ์เช่ยลมเ่ดย่	ใหม้ป่ระส่ทิ่ธุภิาพและรวดเรว็มากยิ�งขึ�น	โดย	

AI	Chatbot	ของบัริษััท่ฯ	จะท่ำาหน้าท่่�ต้อบัข้อซั์กถึามของลก้คา้

เบัื�องต้น้เก่�ยวกับัรายละเอย่ดของผลิต้ภณัฑ์สิ์่นเช่อ	ขั�นต้อนใน

การดำาเนินการขอส่ินเช่อ	 ระบัุท่่�ต้ั�งส่าขาของบัริษััท่ฯ	 เป็นต้้น	

ท่ั�งน่�ระบับั	AI	Chatbot	กลายเปน็เครอ่งมอืการส่อ่ส่ารท่่�ส่ำาคญั

ท่่�ส่ามารถึเช่อมต่้อและส่นับัส่นุนการม่ส่่วนร่วมของล้กค้า	

ต้ลอดจนส่ามารถึรักษัาการปฏิิสั่มพันธุ์กับัล้กค้าได้ต้ลอดเวลา

แม้อย้่นอกเวลาท่ำาการ

จำานวนบัญช่ีผู้้้ใช่้งานแอพพลิเคช่ัน

159,881 บัญช่ี

ยั่อดำการใช่้จ่ายั่ผู้่านแอปพลิเคช่ัน

107,668 ครั�ง*

รายงานความย่�งยืน 2564
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การพัฒนาแนวทางการเงินเพ่อความยั่ั�งยั่ืน 
(103-1, 103-2)

	 บัริษััท่ฯ	ในฐานะผ้้ให้บัริการส่ินเช่อรายย่อยขนาดเล็ก	(ไมโครไฟแนนซ์์)	ม่บัท่บัาท่ส่ำาคัญท่่�จะช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหา

เศรษัฐกิจและส่ังคม	ในการต้อบัส่นองต้่อการเข้าถึึงบัริการท่างการเงิน	(Financial	Inclusion)	ของประชาชน	เพ่อส่ร้างคุณค่าร่วม

เชิงเศรษัฐกิจและส่ังคมไปพร้อมกัน	 จากปัญหาท่างเศรษัฐกิจเร่องความเหล่อมลำ�าท่างการเงินเป็นปัญหาม่มาอย่างยาวนาน	 และ

อาจจะเร่ยกได้ว่าเป็นต้้นกำาเนิดของธุุรกิจสิ่นเช่อไมโครไฟแนนซ์์ในประเท่ศไท่ยซึ์�งในการดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่ฯ	 จะม่ส่่วนช่วยใน

การลดความเหลอ่มลำ�าท่างการเงนิของประชาชนไท่ย	ดว้ยการเปน็แหลง่เงนิก้้ท่างเลอืก	เพอ่เพิ�มโอกาส่ใหป้ระชาชนฐานรากซึ์�งถึอื

เปน็กลุม่ลก้ค้าหลักของบัริษััท่ฯ	ส่ามารถึเข้าถึึงแหล่งเงินก้้ไดง้า่ยและส่ะดวกยิ�งขึ�น	ซึ์�งในปัจจบุันัอตุ้ส่าหกรรมสิ่นเช่อไมโครไฟแนนซ์์

ไดร้บััการยอมรบััและมก่ารเต้บิัโต้อยา่งรวดเรว็	และส่่งผลกระท่บัอยา่งมน่ยัส่ำาคญัต้อ่เศรษัฐกจิของประเท่ศ	ในระดบััมหาภาค	อาท่ิ	

ผลิต้ภัณฑ์์รวมในประเท่ศ	ส่ัดส่่วนหน่�ครัวเรือน	เงินทุ่นหมุนเว่ยนและอัต้ราการเต้ิบัโต้ภาคการเกษัต้ร	เป็นต้้น	ดังนั�นในการดำาเนิน

ธุรุกิจของบัริษััท่ฯ	จะต้อ้งปฏิบิัติั้ต้อ่ลก้คา้ดว้ยความรับัผดิชอบั	ซึ์�งบัริษััท่ฯ	ไดม้ก่ารดำาเนินงานต้ามนโยบัายของหน่วยงานกำากบััอยา่ง

เคร่งครัด	ขณะเด่ยวกันบัริษััท่ฯ	ต้้องดำาเนินธุุรกิจเพ่อให้ได้มาซ์ึ�งผลประกอบัการท่่�ด่และได้มาซ์ึ�งผลประโยชน์ส่้งสุ่ด	อ่กท่ั�งยังต้้อง

คำานงึถึึงความต้อ้งการและความคาดหวงัของผ้ม้ส่่ว่นไดส่้่วนเส่่ยอยา่งครบัถึว้นจงึจะชว่ยให้ระบับัเศรษัฐกจิ	ส่งัคม	และสิ่�งแวดลอ้ม	

ดำารงอย้่ได้พร้อมกับัการเต้ิบัโต้ของอุต้ส่าหกรรมส่ินเช่อไมโครไฟแนนซ์์อย่างยั�งยืน	

ข้อำมูลทางการเงินปี 2564
 (201-1)

รายั่ละเอียั่ดำทางเศรษฐกิจ จำานวน (บาท)

มูลค่าเศึรษฐกิจัทางติรง (Direct Economic Value Generated)

รายได้	(Revenues) 16,018,741,490

การกระจัายมูลค่าเศึรษฐกิจัทางติรง (Direct Economic Value Distributed)

ต้้นทุ่นการดำาเนินงาน	(Operating	Costs) 7,689,896,077

ค่าจ้างและส่วัส่ดิการพนักงาน	(Employee	Wages	and	Benefits) 4,272,013,760

เงินท่่�ชำาระแก่เจ้าของเงินทุ่น	(Payments	to	Providers	of	Capital) 784,400,000

เงินท่่�ชำาระแก่รัฐ	(Payments	to	Government) 1,256,935,106

การลงทุ่นในชุมชน	(Community	Investments) 2,309,000

มูลค่าเชูิงเศึรษฐกิจัสำะสำม (Economic Value Retained) 20,156,657,193

* ข้อำมูลผู้ลการดำาเนินงานจัะครอำบคลุมเฉพ็าะ บริษัท เมือำงไทยแคปปิติอำล จัำากัด (มหาชูน), บริษัท เมือำงไทย ลิสำซ์ิ�ง จัำากัด และบริษัท เมือำงไทยลิสำซ์ิ�ง 

อำินชูัวรันสำ์ โบรกเกอำร์
 (102-45)

การรักษาข้อม้ลความลับและความมั�นคงปลอดำภัยั่สารสนเทศ

	 ภารกจิท่่�ส่ำาคญัอก่ประการหนึ�งของบัรษัิัท่ฯ	คอื	การรกัษัาความไวว้างใจของผ้ม้ส่่่วนไดเ้ส่่ยท่่�มต่้อ่บัรษัิัท่ฯ	ซึ์�งในการดำาเนนิ

ธุุรกิจของบัริษััท่ฯ	 นั�นม่ความจำาเป็นท่่�จะต้้องเก็บัรวบัรวมข้อม้ลท่่�ส่ำาคัญ	 โดยบัริษััท่ฯ	 ได้ปฏิิบััต้ิต้ามพระราชบััญญัต้ิคุ้มครองข้อม้ล

ส่่วนบัุคคล	 พ.ศ.	 2562	 ซ์ึ�งจะท่ำาให้ผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยโดยเฉพาะล้กค้าและบุัคลากรของบัริษััท่ฯ	 มั�นใจได้ว่าการเก็บัรักษัาข้อม้ล 

ส่่วนบัคุคลนั�นจะเป็นความลับัต้ลอดเวลา	ซึ์�งการท่่�บัรษัิัท่ฯ	จะนำาข้อม้ลของล้กค้าหรอืบัคุลากรมาใช้นั�นจะต้้องเป็นไปต้ามวตั้ถึปุระส่งค์

ท่่�กำาหนดไว้เท่่านั�น	และจะต้้องไม่นำาข้อม้ลความลับัไปใช้เพ่อประโยชน์ส่่วนตั้วของบุัคคลใดบัุคคลหนึ�ง	อ่กท่ั�งระบับัการควบัคุม

ภายในด้านความปลอดภยัของเท่คโนโลย่ส่ารส่นเท่ศของบัริษััท่ฯ	 ม่ความมั�นคงและม่ประส่ิท่ธุิภาพเพ่ยงพอท่่�จะลดความเส่่�ยงของ

การส่้ญเส่่ยและการรั�วไหลของข้อม้ล	ซ์ึ�งอาจส่่งผลกระท่บัต้่อความน่าเช่อถึือของบัริษััท่ฯ

นโยบายการคุ้มครอำงข้อำมูลสำ่วนบุคคล

	 บัริษััท่ฯ	 ต้ระหนักถึึงความส่ำาคัญของการคุ้มครองและรักษัาข้อม้ลส่่วนบัุคคล	 และความมั�นคงปลอดภัยส่ารส่นเท่ศ	 ซ์ึ�ง

หากเกิดผลกระท่บัขึ�นอาจส่่งผลต้อ่ผลการดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	อย่างมนั่ยส่ำาคัญ	ในกรณท่่่�มก่ารรั�วไหลของขอ้มล้ส่่วนบุัคคล	หรอื

ความเส่่ยหายในระบับั	ความปลอดภัยส่ารส่นเท่ศ	ดังนั�น	บัริษััท่ฯ	จึงได้กำาหนดนโยบัาย	และมาต้รการในการด้แลและป้องกัน

ความเส่่�ยงดังกล่าว	 การกำาหนดคณะกรรมการคุ้มครองข้อม้ลส่่วนบัุคคลของบัริษััท่ฯ	 และเจ้าหน้าท่่�คุ้มครองข้อม้ลส่่วนบัุคคล	

ขั�นต้อนปฏิิบััติ้	ช่องท่างการแจ้งเบัาะแส่ร้องเร่ยน	รวมถึึงการกำาหนดบัท่ลงโท่ษั	(Penal	Penalties)	กรณ่ท่่�ม่การละเมิดข้อม้ล

ส่่วนบัคุคล	โดยไดเ้ผยแพรน่โยบัายดงักลา่วท่่�หนา้เวบ็ัไซ์ต้ข์องบัรษัิัท่ฯ	ท่่�เวบ็ัไซ์ต้:์	https://investor.muangthaicap.com/storage/

sustainability/corporate-governance/20190509-mtc-data-privacy-policy-th.pdf	หรอืส่ามารถึ	Scan	QR	Code	เพ่อศึกษัา

รายละเอ่ยดของนโยบัายการคุ้มครองข้อม้ลส่่วนบัุคคล

 

                                                    

กระบวนการบริหารความเสำี�ยงด้านการเก็บรักษาข้อำมูลและความปลอำดภัยสำารสำนเทศึ 

	 1.	บัริษััท่ฯ	แต้่งต้ั�งผ้้เช่�ยวชาญจากภายนอกมาเป็นผ้้ต้รวจส่อบัระบับัเท่คโนโลย่ส่ารส่นเท่ศ	(IT	Auditor)	ซ์ึ�งม่หน้าท่่�

รับัผิดชอบัในการประเมินความเพ่ยงพอของการควบัคุมภายใน	 และการจัดการความเส่่�ยงด้านระบับัเท่คโนโลย่ส่ารส่นเท่ศ	 โดย

รายงานผลการต้รวจส่อบัต้รงต้่อคณะกรรมการต้รวจส่อบั	และคณะกรรมการจัดการบัริหารความเส่่�ยง

	 2.	บัริษััท่ฯ	จัดให้ม่การต้ิดต้ั�งระบับัป้องกันการรั�วไหล	ของข้อม้ลด้วยการโจมต้่จากภายนอกหรือภัยจากไวรัส่คอมพิวเต้อร์

ด้วยการต้ิดต้ั�งซ์อฟต้์แวร์รักษัาความปลอดภัยเน็ต้เวิร์ค	(Firewall)

	 3.	บัริษััท่ฯ	กำาหนดให้มก่ารกำาหนดและปรับัปรุง	อำานาจการเข้าถึึงข้อม้ลเพ่อป้องกันการรั�วไหลของข้อม้ล	ซ์ึ�งอาจเกิด

จากบัุคลากรภายใน

	 4.	บัริษััท่ฯ	กำาหนดให้มแ่ผนการส่ำารองข้อมล้	พรอ้มท่ั�งมก่ารต้รวจส่อบัการส่ำารองข้อมล้ให้ถ้ึกต้อ้งต้าม	นโยบัายส่ารส่นเท่ศ

และความมั�นคงส่ารส่นเท่ศ

	 5.	 บัริษััท่ฯ	 จัดให้ม่การส่่อส่ารภายในเพ่อส่ร้างความต้ระหนักร้้และปล้กฝ่ังจิต้ส่ำานึกในเร่องการใช้เท่คโนโลย่ให้ถึ้กวิธุ่

และถึ้กต้้องให้แก่พนักงาน	อาท่ิ	ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมท่่�ไม่ได้รับัอนุญาต้	ไม่เปิดอ่เมลท่่�ไม่ท่ราบัท่่�มา	เป็นต้้น

	 6.	บัริษััท่ฯ	ม่การจัดท่ำาค้่มือการปกป้องข้อม้ลส่่วนบุัคคล	และความมั�นคงปลอดภัยส่ารส่นเท่ศ	และแผนบัริหารความ

ต้่อเนอ่งท่างธุุรกิจ	(BCP)	เพอ่ปอ้งกันและรับัมอืกบััการหยุดชะงักของการดำาเนนิธุรุกิจอนัมเ่หตุ้มาจากภยัคกุคามต่้อการท่ำางานของ

ระบับัส่ารส่นเท่ศ
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	 โดยในปี	2564	บัริษััท่ฯ	ไม่ได้รับัการร้องเร่ยนเร่องของข้อม้ลส่่วนบุัคคลรั�วไหล	จึงท่ำาให้ไม่เกิดความเส่่ยหายหรือส่่ง

ผลกระท่บัต้่อผลการดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	แต้่อย่างใด	นอกจากน่�เพ่อให้การรักษัาและคุ้มครองข้อม้ลส่่วนบัุคคล	ต้ลอดจนความ

มั�นคงจากการถึ้กคุกคามท่างไซ์เบัอร์ของบัริษััท่ฯ	เป็นไปอย่างม่ประสิ่ท่ธุิภาพ	บัริษััท่ฯ	ได้ดำาเนินการให้ผ้้ต้รวจส่อบัภายนอกได้

ปฏิิบััต้ิงานและต้รวจส่อบัระบับัส่ารส่นเท่ศปีละ	1	ครั�ง

การสำร้างประสำบการณ์ที�ดีแก่ลูกค้า MTC

	 การส่ร้างความพึงพอใจต้่อล้กค้าในยุค	 4.0	ม่ความส่ำาคัญในการวิเคราะห์ผลิต้ภัณฑ์์และการให้บัริการของบัริษััท่ฯ	 เพ่อ

นำาขอ้ม้ลจากล้กค้าท่่�ได้ไปแกไ้ขปัญหาและบัรกิารต้่างๆ		รวมถึงึนำาไปปรบััปรงุกระบัวนการท่ำางานของบัุคลากรท่่�ด่ยิ�งขึ�น	และเพอ่ให้

ต้อบัส่นองต้อ่ความต้อ้งการของลก้ค้าใหม้ากยิ�งขึ�น	โดยจดุมุง่หมาย	คอื	การส่ร้างความพงึพอใจส้่งส่ดุแก่ลก้คา้	เพอ่รักษัาฐานลก้ค้า

และส่ามารถึส่ร้างฐานล้กค้าใหม่ได้จากการแนะนำาของล้กค้าเก่าท่่�ม่ความพึงพอใจในผลิต้ภัณฑ์์และบัริการของบัริษััท่ฯ

ผู้ลสำำารวจัความพ็ึงพ็อำใจัขอำงลูกค้า

	 บัริษััท่ฯ	มุ่งส่ร้างประส่บัการณ์ท่่�ด่ให้แก่ล้กค้า	ท่ั�งน่�เพ่อปรับัปรุงกระบัวนการให้บัริการแก่ล้กค้าอย่างต้่อเน่อง	การรับัฟัง

เส่่ยงของล้กค้าเพ่อต้ิดต้ามความส่นใจ	 ความคิดเห็นท่่�ม่ต้่อการให้บัริการจึงเป็นเร่องส่ำาคัญ	 โดยในแต้่ละเดือนจะม่การส่่อส่าร

ความคิดเห็นท่่�ม่ต้่อการบัรกิารจากล้กค้าผ่านช่องท่างภายในไปยังแต้่ละส่าขา	และกำาหนดให้เส่่ยงส่ะท่้อนจากล้กค้าเป็นต้ัวช่�วดัผล

การดำาเนินงานหลักของส่ำานักงานส่าขารวมถึึงส่ำานักงานใหญ่อ่กด้วย

จำานวนเหตุการณี์ที�ข้อม้ลรั�วไหล

0 เหตุการณี์

การพัฒนาสังคมเมืองไทยั่แคปปิตอลอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

การบริหารทรัพยั่ากรบุคคล

	 การดำาเนินธุุรกิจในยุค	 4.0	 ต้้องเผชิญกับัความท่้าท่ายจากส่ถึานการณ์โลกในปัจจุบัันท่่�ม่การเปล่�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ท่ั�งมิติ้ท่างเศรษัฐกิจ	 สั่งคม	 และสิ่�งแวดล้อม	 และโดยเฉพาะการม่บัท่บัาท่ของเท่คโนโลย่	 ซึ์�งส่่งผลให้ร้ปแบับัการดำาเนินธุุรกิจ

เปล่�ยนแปลงไปอย่างม่นัยส่ำาคัญ	จึงส่่งผลให้เกิดความท่้าท่ายในด้านการบัริหารจัดการท่รัพยากรบัุคคลให้เหมาะส่มและเพ่ยงพอ

กับัการเต้ิบัโต้อย่างรวดเร็วและยั�งยืน	ท่่ามกลางการแข่งขันท่่�ท่ว่ความรุนแรงในกลุ่มอุต้ส่าหกรรม

	 บัริษััท่ฯ	 จึงให้ความส่ำาคัญกับัการส่รรหาบุัคลากร	 และดึงด้ดบุัคลากรท่่�ม่ศักยภาพ	 ควบัค้่ไปกับัการเต้ร่ยมความพร้อม

และพฒันาศักยภาพบุัคลากรท่่�มค่วามหลากหลาย	ความเช่�ยวชาญท่่�แต้กต้า่งกันให้เป็นบัคุลากรท่่�มป่ระสิ่ท่ธุภิาพ	อก่ท่ั�งยัง	“ซ์อ่ส่ตั้ย์

สุ่จริต้	ทุ่่มเท่เพ่องาน	ท่ัศนคต้ิด่	ส่ามัคค่รวมใจ	และรักษัาระเบั่ยบัวินัยเคร่งครัด”	ต้ามค่านิยม	5	ประการ	ของบัริษััท่ฯ	ดังนั�น	

การส่รรหาบัุคลากรท่่�เหมาะส่ม	 เพ่ยงพอ	 และดำาเนินการรักษัาบัุคลากรเหล่าน่�ให้เต้ิบัโต้ไปพร้อมกันอย่างต้่อเน่อง	 จึงเป็นสิ่�งท่่�

ท่้าท่ายและจำาเป็นอย่างยิ�งส่ำาหรับับัริษััท่ฯ

07ด้านอาคารและส่ถึานท่่� ด้านผลิต้ภัณฑ์์ของบัริษััท่ ด้านบัุคลากรท่่�ให้บัริการ ด้านการบัริการด้วยความรวดเร็ว

ปี	2563 ปี	2564

ผู้ลสำารองความพึงพอใจของล้กค้า MTC
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จัำานวนพ็นักงานปี 2564 
(102-7, 102-8, 405-1) 

กระบวนการสำรรหาคัดเลือำก 
(103-2)

	 บัริษััท่ฯ	 มุ่งเน้นการส่รรหาบุัคลากรท่่�เหมาะส่มต้่อการปฏิิบััติ้งานในแต้่ละหน้าท่่�โดยยึดมั�นต้่อนโยบัายส่ิท่ธุิมนุษัยชน	

เร่องการยอมรับัความหลากหลายในการคัดเลือกบัุคลากรด้วยความเส่มอภาคและเท่่าเท่่ยมกันไม่ว่าจะเป็น	เพศ	เชื�อชาต้ิ	ศาส่นา	

ส่ถึานะท่างส่ังคม	 หรือท่ัศนคต้ิด้านการเมือง	 แต้่เพ่ยงคำานึงถึึงความส่ามารถึ	 ข่ดจำากัด	 และความเส่่�ยงในการปฏิิบััติ้งานด้วย	

ดังนั�นบัุคลากรในบัริษััท่ฯ	จึงประกอบัด้วยพนักงานท่่�ม่ความหลากหลายท่ั�งในด้านวัฒนธุรรม	พื�นฐานความร้้	ความส่ามารถึ	

ต้ลอดจนประส่บัการณ์ท่่�แต้กต้่างกัน	 นอกจากน่�บัริษััท่ฯ	 จะไม่ม่การจ้างแรงงานเด็กหรือแรงงานท่่�ผิดกฎหมาย	พร้อมท่ั�งบัังคับัใช้

กฎระเบั่ยบัการจ้างงานต้ลอดห่วงโซ่์อุปท่าน	 เพ่อให้มั�นใจได้ว่าการดำาเนินงานของการส่รรหาและคัดเลือกบัุคลากรเป็นไปอย่าง

โปร่งใส่	เท่่าเท่่ยม	และเคารพในความแต้กต้่างของบัุคลากรทุ่กคน

	 บัริษััท่ฯ	 ได้ดำาเนินการศึกษัา	 วิเคราะห์	 และวางแนวท่างในเร่องความต้้องการอัต้รากำาลังคน	 รวมถึึงส่รุปอัต้ราว่างของ

บัุคลากรในแต้่ละต้ำาแหน่งให้ครอบัคลุมทุ่กหน่วยงาน	จากนั�นจึงดำาเนินการประกาศรับัส่มัครบัุคลากรใหม่	 ซ์ึ�งบัริษััท่ฯ	ม่เป้าหมาย

ในการดำาเนนิงานในการส่รรหาคดัเลอืกไวท้่่�	30-60	วนั	ขึ�นอย้ก่บััต้ำาแหนง่งาน	หลงัจากนั�นบัรษัิัท่ฯ	ดำาเนนิการประกาศการรบััส่มคัร

ผ่านท่างเว็บัไซ์ต้์รับัส่มัครงานของบัริษััท่ฯ	โดยในแต้่ละต้ำาแหน่งจะถึ้กระบุัคุณส่มบััต้ิท่่�ต้้องการ	และส่อบัส่ัมภาษัณ์ผ้้ท่่�ผ่านการ

คัดเลือก	ซ์ึ�งภายหลังผ้้ท่่�ผ่านการส่อบัส่ัมภาษัณ์จะต้้องท่ดลองปฏิิบััต้ิงานเป็นระยะเวลา	6	 เดือน	จึงจะเข้าส่้่ขั�นต้อนการพิจารณา

จากผ้้บัริหารของแต้่ละส่ายงานว่าส่ามารถึปฏิิบััติ้งานได้อย่างม่ประสิ่ท่ธุิภาพหรือไม่	 หากผ่านการพิจารณาจะได้เป็นบุัคลากร 

ของบัริษััท่ฯ	โดยส่มบั้รณ์

จำานวนบุคลากรทั�งหมดำ

 11,460 คน

จำานวนบุคลากรช่ายั่ทั�งหมดำ

10,235 คน

คิดำเป็นร้อยั่ละของบุคลากรทั�งหมดำ

 89.31

จำานวนบุคลากรหญิงทั�งหมดำ

1,225 คน

คิดำเป็นร้อยั่ละของบุคลากรทั�งหมดำ

10.69

เพศช่ายั่ (อายัุ่เป็นปี) เพศหญิง (อายัุ่เป็นปี)

สัญช่าติ

<30 30-40 >40 <30 30-40 >40 

ผ้้บัริหารระดับัส่้ง - 1 6 - - 3 ไท่ย

ผ้้ช่วยผ้้จัดการฝ่่าย - 4 18 - 1 3 ไท่ย

หัวหน้าส่่วน/

ผ้้จัดการส่าขา/

ผ้้ช่วยผ้้จัดการพิเศษั

1 237 72 1 3 15 ไท่ย

หัวหน้าหน่วย/

เจ้าหน้าท่่�ชำานาญการ
1,815 1,489 6 159 153 6 ไท่ย

พนักงาน/เจ้าหน้าท่่� 6,347 234 5 574 126 181 ไท่ย

	 บัริษััท่ฯ	 ให้ความส่ำาคัญต้่อการจ้างงานบัุคลากรในท่้องถิึ�น	 เพราะบัริษััท่ฯ	 ต้้องการท่่�จะขยายส่าขาให้ครอบัคลุมท่ั�วท่ั�ง

ประเท่ศ	อ่กท่ั�งบัริษััท่ฯ	ให้ความส่ำาคัญต้่อการเคารพในความเป็นปัจเจกบัุคคลว่าบัุคลากรทุ่กคนไม่ว่าจะอย้่พื�นท่่�ใด	เป็นบัุคลากรท่่�

ม่ความร้้	ท่ักษัะ	ความส่ามารถึ	เท่่าเท่่ยมกันทุ่กคน	และบัุคลากรเหล่านั�นจะเป็นบัุคคลท่่�เช่อมความส่ัมพันธุ์	ส่ร้างความเข้าใจอันด่

ให้แก่บัริษััท่ฯ	และชุมชนบัริเวณรอบัได้อย่างม่ประส่ิท่ธุิภาพ	ท่ั�งน่�บัุคลากรในท่้องถึิ�นท่่�เข้ามาร่วมงานกับับัริษััท่ฯ	ม่ส่ิท่ธุิไม่แต้กต้่าง

จากบัุคลากรอ่นๆ	ส่ามารถึดำารงต้ำาแหน่งผ้้บัริหารระดับัส่้งได้	โดย	บัริษััท่ฯ	จะพิจารณาจากท่ักษัะ	ความร้้	ความส่ามารถึ	และ

ผลการปฏิิบััต้ิงานเพ่ยงเท่่านั�น	

ข้อำมูลบุคลากรเข้าใหม่ปี 2564
 (401-1) 

จำานวนบุคลากรเข้าใหม่ทั�งหมดำ

 2,096 คน

คิดำเป็นร้อยั่ละของบุคลากรทั�งหมดำ

 18.29

การสรรหา 

และจดัำสรร 

บคุลากร

การพัฒนาบุคลากร การประเมินผู้ล การให้ผู้ลตอบแทน การสืบทอดำตำาแหน่ง

รายงานความย่�งยืน 2564
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2563 2564

จำานวน (คน) ร้อยั่ละ จำานวน (คน) ร้อยั่ละ

จัำานวนพ็นักงานเข้าใหม่

พ็นักงานเข้าใหม่จัำาแนกติามเพ็ศึ

เพศชาย 1,434 88.14 1,907 	90.98

เพศหญิง 193 11.86 189 9.02

พ็นักงานเข้าใหม่จัำาแนกติามกลุ่มอำายุ

อายุน้อยกว่า	30	ปี 1,567 96.31 2,032 96.95

อายุระหว่าง	30	–	40	ปี 34 2.09 	34 1.62

อายุมากกว่า	40	ปีขึ�นไป 26 1.60 	30 1.43

พ็นักงานเข้าใหม่จัำาแนกติามภูมิภาค

ส่ำานักงานใหญ่ - - 44 2.10

เขต้ลำาปาง - - 114 5.44

เขต้ชลบัุร่ - - 144 	6.87

เขต้ส่ระบัุร่ - - 142 6.77

เขต้ขอนแก่น - - 83 3.96

เขต้นครส่วรรค์ - - 111 5.30

เขต้ยโส่ธุร - - 132 6.30

เขต้นครปฐม - - 158 7.54

เขต้นครราชส่่มา - - 90 4.29

เขต้ต้รัง - - 183 8.73

เขต้กรุงเท่พมหานคร	1 - - 128 6.11

เขต้สุ่ราษัฎร์ธุาน่ - - 171 8.16

เขต้พิษัณุโลก - - 92 4.39

เขต้อุดรธุาน่ - - 126 6.01

2563 2564

จำานวน (คน) ร้อยั่ละ จำานวน (คน) ร้อยั่ละ

เขต้กรุงเท่พมหานคร	2 - - 133 6.35

เขต้ราชบัุร่ - - 90 4.29

เขต้กรุงเท่พมหานคร	3 - - 103 4.91

เขต้สุ่รินท่ร์ - - 52 2.48

รวม 1,627 100 2,096 100

หมายเหติุ : การเก็บข้อำมูลพ็นักงานเข้าใหม่จัำาแนกติามภูมิภาคปี 2563 ไม่สำามารถแสำดงข้อำมูลย้อำนหลังได้ เน่อำงจัากปี 2564 มีเขติการดำาเนินงานเปิดเพ็ิ�ม

เติิมขึ้นมาใหม่คือำ เขติสำุรินทร์ ทำาให้เกิดความผู้ิดพ็ลาดขอำงระบบเก็บข้อำมูลทำาให้ไม่สำามารถจัำาแนกข้อำมูลย้อำนหลังได้

		 นอกจากน่�เพ่อรักษัาบัุคลากรให้คงอย้่กับับัริษััท่ฯ	ให้ได้นานท่่�สุ่ด	บัริษััท่ฯ	ยังได้กำาหนดค่าต้อบัแท่นส่วัส่ดิการ	และ

ส่ิท่ธุิประโยชน์ท่่�จัดส่รรให้แก่พนักงานประจำา	และพนักงานส่ัญญาจ้าง	โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�
	(401-2)

สวัสดำิการเงินช่่วยั่เหลือ พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง

ประกนัสุ่ขภาพ	ประกันช่วิต้	และประกันอุบััต้ิเหตุ้ √

ค่ารักษัาพยาบัาล	(ต้นเอง) √

ค่า	พ.ร.บั.	รถึจักรยานยนต้์และรถึยนต้์ราคาพิเศษั √

ส่ิท่ธุิการลาเพ่อเล่�ยงด้บัุต้ร √

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบัุต้ร √

เงินช่วยเหลือการส่มรส่ √

เงินชดเชยต้ามกฎหมายถึึงอายุเกษั่ยณ	

(พนักงานท่่�ม่อายุงานต้ั�งแต้่	20	ปีหนึ�งวัน	ขึ�นไป)
√

การจ่ายเงินส่มท่บักองทุ่นส่ำารองเล่�ยงช่พ √

ท่่�พักพิเศษัส่ำาหรับัพนักงาน √

ส่ถึานท่่�ออกกำาลังกาย	(อาคารส่ำานักงานใหญ่) √ √

อ่น	ๆ	(เล่�ยงส่ังส่รรค์ปีใหม่,	แข่งก่ฬาภายในเขต้,	

ท่่องเท่่�ยวประจำาปี,	การแข่งขันวิ�งมาราธุอน,	กิจกรรม	CSR)
√ √

	 ส่ำาหรบััส่ทิ่ธุปิระโยชน์และส่วัส่ดกิารต่้างๆ	บัริษััท่ฯ	ได้ส่่อส่ารข้อม้ลผ่านช่องท่างต่้างๆ	เช่น	ระบับั	MTC	University	อเ่มล	

หนังส่ือเว่ยน	และการจัดท่ำาบัอร์ดประชาส่ัมพันธุ์	เพ่อให้บัุคลากรของบัริษััท่ฯ	ส่ามารถึท่ราบัข้อม้ลเก่�ยวกับัสิ่ท่ธิุประโยชน์	

ต้ลอดจนการขอรับัส่ิท่ธุิประโยชน์ต้่างๆ	ได้อย่างม่ประส่ิท่ธุิภาพ

รายงานความย่�งยืน 2564
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 การพัฒนาศักยั่ภาพของบุคลากร 
(103-1)

	 บัริษััท่ฯ	เช่อว่า	การดำาเนินธุุรกิจท่่ามกลางความ

เปล่�ยนแปลงในยุคปัจจุบััน	 สิ่�งส่ำาคัญท่่�จะช่วยให้ได้เปร่ยบั

ท่างการแข่งขัน	 คือ	 การพัฒนาบัุคลากรท่่�ม่ประส่ิท่ธุิภาพ	

เน่องจากบัุคลากรนั�นคือกำาลังส่ำาคัญในการผลักดันการ

ดำาเนินงานให้ส่ำาเร็จต้ามเป้าหมาย	 อ่กท่ั�งยังเป็นการรองรับั

การเจริญเต้ิบัโต้ขององค์กรได้อย่างมั�นคง	บัริษัทั่ฯ	ได้ให้ความ

ส่ำาคัญของการพัฒนาบัุคลากรอย่างต้่อเน่อง	และม่หน่วยงาน

ท่่�รับัผิดชอบัด้านการฝ่ึกอบัรมและให้ความร้้	 เพ่อท่ำาหน้าท่่�

วเิคราะหห์าความจำาเปน็ในการฝึ่กอบัรมและจดัท่ำาแผนงานและ

โครงการต่้างๆ	 ต้ลอดจนส่ร้างหลักส้่ต้รการฝ่ึกอบัรมให้

ส่อดคล้องกับันโยบัายและความต้้องการของบัริษััท่ฯ	

	 การฝึ่กอบัรมท่่�มป่ระสิ่ท่ธุผิลจะช่วยเพิ�มประสิ่ท่ธุภิาพ

ในการดำาเนินงานของบุัคลากร	 ปรับัเปล่�ยนท่ัศนะคติ้ต้่อการ

ท่ำางาน	และยงัส่ามารถึช่วยปรับัปรุงคุณภาพการดำาเนินงานได้

อย่างส่มำ�าเส่มอ	ดังนั�น	การพัฒนาบัุคลากรของบัริษััท่ฯ	จึงถึือ

เป็นหัวใจส่ำาคัญต้่อความอย้่รอดขององค์กร	 อ่กท่ั�งยังส่ร้าง

ความเต้ิบัโต้ให้กับัองค์กร	 ช่วยเพิ�มพ้นความร้้	 ความเข้าใจ	

ท่ัศนคต้ิ	และท่ักษัะในการท่ำางานต้่อบัุคลากร	ดังนั�นภารกิจใน

การพัฒนาความร้้	ความเข้าใจ	และท่ักษัะให้ม่ความเช่�ยวชาญ

ในการปฏิิบััต้ิงาน	จึงเป็นหน้าท่่�ท่่�ส่ำาคัญ		

หลักสำูติรการพ็ัฒนาศึักยภาพ็บุคลากร 
(103-2, 404-2)

	 ในการดำาเนนิงานด้านการฝึ่กอบัรมและพฒันาบัคุลากร	

เริ�มต้น้ต้ั�งแต่้กระบัวนการในการส่ำารวจหาความต้อ้งการ	ความ

จำาเปน็ในการฝ่กึอบัรม	และนำามาส่รา้งและพฒันาหลกัส้่ต้รฝ่กึ

อบัรมให้กับัพนักงาน	รวมถึึงม่การต้ิดต้ามและประเมินผลการ

ฝ่กึอบัรม	ซึ์�งกระบัวนการดังกล่าวส่ามารถึนำาไปใช้ในการพัฒนา

บัุคลากรโดยม่การฝ่ึกอบัรมในทุ่กต้ำาแหน่งงาน

	 จากการประเมินผลการปฏิิบััติ้งานของบุัคลากร	

บัริษััท่ฯ	 ม่นโยบัายการจ่ายค่าต้อบัแท่นพนักงานต้าม	 ความร้้	

ความส่ามารถึ	หน้าท่่�และความรับัผิดชอบั	โดยคำานึงถึึงความ

เหมาะส่มเป็นธุรรมและส่อดคล้องกับัค่าเฉล่�ยของอุต้ส่าหกรรม

ประเภท่เดย่วกัน	เพ่อรกัษัาและเส่ริมส่รา้งความส่ามารถึในการ

แข่งขันด้านท่รัพยากรบัุคคล	 นอกจากนั�น	 บัริษััท่ฯ	 ได้

กำาหนดการปรับัอัต้ราเงินเดือนและการจ่ายโบันัส่ประจำาปีโดย

คำานงึถึึงผลประกอบัการในแต่้ละรอบัปี	และผลการปฏิบิัติั้งาน

ของพนักงานแต้่ละคนเพ่อจ้งใจให้พนักงานปฏิิบััต้ิต้ามหน้าท่่�

อย่างเต้็มความส่ามารถึ

 

การเติรียมความพ็ร้อำมสำำาหรับการสำืบทอำดติำาแหน่งงาน

	 บัริษััท่ฯ	 ได้ม่การวางแผนและเต้ร่ยมความพร้อม

ส่ำาหรับับุัคลากรในการส่ืบัท่อดต้ำาแหน่งงานให้เป็นไปอย่างม่

ประสิ่ท่ธุิภาพ	 ผ่านการกำาหนดนโยบัายการวางแผนสื่บัท่อด

ต้ำาแหน่งส่ำาคัญของบัรษัิัท่ฯ	(ไม่เจาะจงเฉพาะต้ำาแหน่ง	ผ้้บัรหิาร

ระดับัส่้งเท่่านั�น)	 โดยการส่รรหาผ้้ท่่�จะส่ามารถึปฏิิบััติ้งาน

ท่ดแท่นในต้ำาแหน่งส่ำาคัญ	ม่วิธุ่การดำาเนินงาน	ดังน่�	

	 1.	คณะกรรมการบัริษััท่ฯ	ได้จัดท่ำาแผนการส่ืบัท่อด

ต้ำาแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 ส่ำาหรับัต้ำาแหน่ง	 ประธุาน

กรรมการบัริหาร	 กรรมการผ้้จัดการ	 ผ้้บัริหารระดับัส่้งและ

ต้ำาแหน่งในส่ายงานหลัก	โดยพิจารณาจากทั่กษัะ	ความร้้ความ

ส่ามารถึ	ผลการปฏิิบััต้ิงาน	และความพร้อมของแต้่ละบัุคคล

	 2.	 บัริษััท่ฯ	 จัดให้ม่การเต้ร่ยมความพร้อมส่ำาหรับั

บัุคคลท่่�เป็นผ้้สื่บัท่อดต้ำาแหน่ง	 (Successor)	 ในการพัฒนา	

ความร้้ความส่ามารถึ	 รวมถึึงการจัดท่ำาแผนพัฒนารายบุัคคล	

(Individual	Development	Plan)	ต้ามแต่้ละต้ำาแหนง่งาน	เพอ่

ส่บืัท่อดงานในกรณท่่่�ประธุานกรรมการบัริหาร	กรรมการผ้้จดัการ	

ผ้้บัริหารระดับัส้่ง	 และต้ำาแหน่งในส่ายงานหลักไม่ส่ามารถึ

ปฏิิบััต้ิหน้าท่่�ได้

	 3.	ผ้้ส่ืบัท่อดต้ำาแหน่ง	 (Successor)	ท่่�ได้รับัการ

คัดเลือก	 นอกจากจะต้้องเป็นผ้้ท่่�พร้อมด้วยคุณส่มบััต้ิ	 และ

ประส่บัการณก์ารท่ำางานในส่ายงานท่่�เหมาะส่มแลว้	ยังต้อ้งได้

รับัการถึ่ายท่อดความร้้และประส่บัการณ์	 ผ่านการหมุนเว่ยน

เพ่อปฏิิบััติ้งานในหน่วยงานอ่นท่่�เก่�ยวข้อง	 (Job	 Rotation)	

และเข้ารับัการอบัรมต้ามหลักส้่ต้รการฝึ่กอบัรมท่่�จำาเป็นเพิ�มเติ้ม	

เพ่อให้เกิดความราบัร่นและต้่อเน่องในการส่่งมอบังาน

	 4.	ส่ำาหรบััผ้้ส่บืัท่อดต้ำาแหน่งประธุานกรรมการบัริหาร	

ต้้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัริหารเพ่อส่ร้างความเข้าใจ	

ประส่บัการณ์	และความพร้อมในการบัริหารองค์กรในอนาคต้

 1. การฝึักอำบรมในเชูงิประสำทิธิภาพ็	โดยจะรวบัรวม

หลักส้่ต้รท่่�ม่ความแต้กต้่างกัน	 เพ่อท่่�จะพัฒนาพนักงานใน

ต้ำาแหน่งท่่�แต้กต่้างกนั	อาท่	ิการอบัรมปฐมนิเท่ศน์พนกังานใหม่	

การอบัรมการใหบ้ัริการท่่�เปน็เลศิ	เท่คนคิการเจรจาเพอ่ต้ดิต้าม

หน่�ท่างโท่รศัพท่์และภาคส่นาม	เท่คนิคการบัริหารจัดการ

 2. การฝัึกอำบรมในเชูิงประสำิทธิผู้ล	โดยจะรวบัรวม

หลกัส่ต้้รภาคบังัคับั	เพอ่ท่่�จะพฒันาพนกังานใหส้่ามารถึปฏิบิัติั้

หนา้ท่่�ไดอ้ยา่งชดัเจน	อาทิ่	การอบัรมนายหนา้และต่้ออายนุาย

หน้าประกันวินาศภัย	เป็นต้้น

แพ็ลติฟอำร์มการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  MTC University

	 บัริษััท่ฯ	ส่่งเส่ริมให้พนักงานได้พัฒนาท่ักษัะ	และ

องคค์วามร้ท้่่�จำาเปน็ในการปฏิบิัติั้งานเพอ่ใหเ้กดิ	ประส่ทิ่ธุภิาพ	

และประส่ิท่ธุิผลส่้งสุ่ดผ่านการอบัรม	 และแพลต้ฟอร์มการ

แลกเปล่�ยนเร่ยนร้้	หรือท่่�เร่ยกว่า	“MTC	University”	ซ์ึ�งถืึอ

เป็นดิจิท่ัลแพลต้ฟอร์มกลางในการประยุกต้์ใช้จัดการเร่อง

ต้่างๆ	ภายในองค์กร	รวมถึึงการเช่อมโยง	และแบั่งปันองค์

ความร้้ข้อม้ลของบัริษััท่ฯ	 ฐานข้อม้ลต้่างๆ	 รวมถึึงความร้้ใน

ด้านต้่างๆ	ท่่�อย้่ในความส่นใจของบุัคลากร	ซ์ึ�งเปร่ยบัเส่มือน

เป็นห้องส่มุด	 (Library)	 ท่่�บัุคลากรทุ่กคนส่ามารถึเข้าถึึงได้	

โดยวัต้ถุึประส่งค์ของ	 MTC	 University	 คือ	 การส่ร้าง

วัฒนธุรรมการเร่ยนร้้	 และพัฒนาต้่อยอดศักยภาพของ

บัุคลากรอย่างต้่อเน่อง	 ให้ เท่่าท่ันต้่อการแข่งขันของ

อุต้ส่าหกรรมท่่�เกิดขึ�นในปัจจุบััน	นอกจากนั�นองค์ความร้้ท่่�ถึ้ก

รวบัรวมไว้ในดิจิทั่ลแพลต้ฟอร์มยังเป็นเคร่องมือท่่�ช่วยส่่งต้่อ

องค์ความร้้ไปยังบัุคลากรใหม่ของบัริษััท่ฯ

จัำานวนชูั�วโมงฝัึกอำบรมเฉลี�ยขอำงบุคลากรติ่อำคนติ่อำปี
 (404-1) 

จำานวนช่ั�วโมงอบรมเฉลี�ยั่

2563 2564

3.30 2.97

	 ภายหลังจากท่่�บัุคลากรได้ม่การพัฒนาท่ักษัะ	และองค์ความร้้ท่่�จำาเป็นต้่อการปฏิิบััต้ิงาน	บัริษััท่ฯ	จะม่กระบัวนการวัดผล

การดำาเนินงาน	 (KPIs)	หรือท่่�เร่ยกว่า	 “MTC	Model”	ซ์ึ�งเป็นมาต้รฐานการประเมินผลงานของบัุคลากร	 โดยอัต้ราค่าต้อบัแท่น

ของบัุคลากรจะขึ�นอย้่กับัผลการปฏิิบััต้ิงาน	บัริษััท่ฯ	จะท่ำาการประเมินเป็นรายบัุคคล	ผ่านการประเมินแบับั	360	องศา	ซ์ึ�งบัุคลากร

ร้อยละ	100	ของบัริษััท่	จะได้รับัการประเมินผลการปฏิิบััต้ิงานอย่างเท่่ยมเท่่ยม	โปร่งใส่	และเป็นธุรรม
	(404-3)	

 การดำแ้ลอาช่วีอนามยัั่และความปลอดำภยัั่ในการทำางาน

	 ความปลอดภัย	 และอาช่วอนามัยของพนักงานเป็น

สิ่�งท่่�บัริษััท่ฯ	 ให้ความส่ำาคัญมาเป็นอันดับัแรก	 ด้วยความ

ต้ระหนักว่าความปลอดภัยและสุ่ขภาพท่่�ด่เป็นส่ิท่ธุิขั�นพื�น

ฐานท่่�ทุ่กคนพึงจะได้รับั	 นอกจากน่�การลงทุ่นด้านความ

ปลอดภัย	 ถึือเป็นการป้องกันความเส่่�ยงของบัริษััท่ฯ	 ท่่�ส่ำาคัญ	

เน่องจากจำานวนอุบััต้ิเหตุ้ท่่�เกิดขึ�นกับับัริษััท่ฯ	ย่อมเกิดผลกระ

ท่บักับับัริษััท่ฯ	 เป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นความเช่อมั�นของ

บัุคลากรท่่�ม่ต้่อบัริษััท่ฯ	ความเส่่ยหายของท่รัพย์ส่ิน	ต้ลอดจน

ช่อเส่่ยงของบัริษััท่ฯ	ด้วยเหตุ้น่�	บัริษััท่ฯ	จึงมุ่งมั�นพัฒนางาน

ด้านความปลอดภัย	 รวมท่ั�งเส่ริมส่ร้างวัฒนธุรรมของบัริษััท่ฯ	

ด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ�นอย่างต้่อเน่อง

นโยบายด้านอำาชูีวอำนามัยและความปลอำดภัย

	 บัริษััท่	เมอืงไท่ย	แคปปติ้อล	จำากัด	(มหาชน)	มค่วาม

ห่วงใยต้่อช่วิต้และสุ่ขภาพของพนักงานทุ่กคน	โดยบัริษััท่ฯ	ได้

กำาหนดนโยบัายดา้นความปลอดภยัในส่ถึานท่่�ท่ำางาน	เพอ่ส่รา้ง

ความร้ค้วามเขา้ใจใหบ้ัคุลากรท่กุคน	ให้ความรว่มมอืปฏิบิัตั้ติ้าม

นโยบัาย	และเพ่อให้พนกังานเกิดความต้ระหนักถึึงความส่ำาคญั

ดา้นความปลอดภัยในการท่ำางาน	บัริษััท่ฯ	จงึไดก้ำาหนดนโยบัาย

เพ่อยึดมั�นเป็นแนวท่างในการดำาเนินงานด้านความปลอดภยั	ดงัน่�

	 1.	บัริษััท่ฯ	จะส่่งเส่ริมให้พนักงานท่ำางานด้วยความ

ปลอดภัย

	 2.	บัรษัิัท่ฯ	จะส่นบััส่นนุส่่งเส่ริมให้มก่ารจัดการส่ภาพ

แวดล้อมในส่ถึานท่่�ท่ำางานให้ม่ความปลอดภัย

	 3.	บัริษััท่ฯ	จะส่นับัส่นุนส่่งเส่ริมให้ม่กิจกรรมความ

ปลอดภัยต้่าง	ๆ	ท่่�จะช่วยกระตุ้้นจิต้ส่ำานึกของพนักงาน

	 4.	บัริษััท่ฯ	จะควบัคุมป้องกันการเกิดอุบััติ้เหตุ้จาก

การท่ำางาน	โดยมเ่ป้าหมายท่่�จะลดส่ถิึต้ดิา้นการประส่บัอันต้ราย

จากการปฏิิบััต้ิงานของพนักงานให้เป็นศ้นย์

	 5.	ผ้้บัังคับับััญชาทุ่กคนจะต้้องปฏิิบััต้ิต้นให้เป็นแบับั

อย่างท่่�ด	่เปน็ผ้้นำาให้การอบัรมและจง้ใจใหพ้นกังานปฏิบิัตั้งิาน

ด้วยวิธุ่ท่่�ปลอดภัย

	 6.	พนักงานทุ่กคนต้้องคำานึงถึึงความปลอดภัยของ

ต้นเอง	 เพ่อนร่วมงาน	 ต้ลอดจนท่รัพย์ส่ินของบัริษััท่ฯ	 เป็น

ส่ำาคัญต้ลอดเวลาท่่�ปฏิิบััต้ิงาน

	 7.	พนักงานทุ่กคนต้อ้งเขา้ร่วมกิจกรรมส่่งเส่ริมส่ภาพ 

แวดล้อมการท่ำางานและความปลอดภัยต้่าง	 ๆ	 ท่่�บัริษััท่ฯ	 

กำาหนด

	 8.	บัริษััท่ฯ	 ถืึอว่าผลงานเก่�ยวกับัความปลอดภัย	

อาช่วอนามัยและส่ภาพแวดล้อมในการท่ำางาน	เป็นหลักเกณฑ์์หนึ�ง

ในการประเมินผล

รายงานความย่�งยืน 2564

3938



อำัติราการบาดเจั็บและเสำียชูีวิติขอำงบุคลากร (403-9, 403-10)

ประเภทของปัญหาสุขภาพที�เกิดำขึ�น (จำานวน)

จำานวน 

(คน)

อัตราของ

การเสียั่ช่ีวิต 

(ร้อยั่ละ)

โรคเครียั่ดำ / 

โรคซึมเศร้า / 

โรควิตกกังวล 

(Stress, 

Depression 

or Anxiety)

ความผู้ิดำปกติ

ของกล้ามเนื�อ 

และกระดำ้ก  

(Musculoskel-

etal disor-

ders)

โรคปอดำ 

(Occupa-

tional lung 

Disease)

อ่น ๆ 

(ระบุ)

ปัญ่หาสำุขภาพ็ที�เกี�ยวข้อำงกับการทำางานขอำงบุคลากรทุกคนขอำงอำงค์กร

การเส่่ยช่วิต้จากปัญหา

สุ่ขภาพท่่�เก่�ยวข้องกับังาน
- - - - - -

ปัญหาสุ่ขภาพท่่�เก่�ยวข้อง

กับัการท่ำางาน	(จำานวน)
- - - - - -

ผ้้ปฏิิบัติิงานทุกคนที�ไม่ใชู่บุคลากรแติ่ลักษณะงาน และ/หรือำสำถานประกอำบการขอำงตินได้รับการควบคุมโดยอำงค์กร

การเส่่ยช่วิต้จากปัญหา

สุ่ขภาพท่่�เก่�ยวข้อง 

กับังาน

- - - - - -

ปัญหาสุ่ขภาพท่่�เก่�ยวข้อง

กับัการท่ำางาน	(จำานวน)
- - - - - -

ประเภทของ

อันตรายั่ที�

เกิดำขึ�น (ระบุ)

ลักษณีะผู้ลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ (ระบุ) แนวทางการดำำาเนินงาน

อนัต้รายท่่�เก่�ยวขอ้งกบัังาน

ท่่�ก่อให้เกิดความเส่่�ยงต้่อ

ปัญหาสุ่ขภาพ

- - -

	 ในปี	2564	บัริษััท่ฯ	ส่ามารถึบัริหารจัดการ	ควบัคุม	และป้องกันด้านความปลอดภัย	อาช่วอนามัย	และส่ภาพแวดล้อม

ในการท่ำางานได้เป็นอย่างด่	แต้่อย่างไรก็ต้ามจากอัต้ราการปัญหาสุ่ขภาพท่่�เกิดจากการท่ำางานของบัุคลากร	บัริษััท่ฯ	ได้ดำาเนินการ

ต้ิดต้ามและหาส่าเหตุ้ของการเกดิอุบััต้ิเหตุ้ดังกล่าว	เพ่อหาแนวท่างปรบััปรงุแกไ้ขการบัรหิารงานด้านความปลอดภัยให้มากยิ�งขึ�น	

เพ่อให้บัคุลากรของบัรษัิัท่ฯ	เกิดความมั�นใจ	ในเร่องความปลอดภยัในการท่ำางาน	และส่ามารถึปฏิบิัติั้งานได้อย่างเต้ม็ประสิ่ท่ธิุภาพต่้อไป

การสำ่งเสำริมสำุขภาพ็ขอำงบุคลากร
 (403-6, 403-7)

	 บัริษััท่ฯ	 มุ่งมั�นท่่�จะส่่งเส่ริมสุ่ขภาพของบัุคลากรอย่างแท่้จริง	 จึงได้จัดให้ม่ห้องพยาบัาล	 เพ่อให้ความช่วยเหลือและ

ปฐมพยาบัาลแก่บัุคลากรและผ้้มาต้ิดต้่อบัริษััท่ฯ	กรณ่เจ็บัป่วยหรือเกิดอุบััต้ิเหตุ้	พร้อมท่ั�งจัดซ์ื�ออุปกรณ์ท่างการแพท่ย์	เวชภัณฑ์์	

และยารักษัาโรค	และได้จัดให้ม่การต้รวจสุ่ขภาพประจำาปีให้แก่บัุคลากร	และจัดกิจกรรม	“ส่ัปดาห์พบัแพท่ย์หลังการต้รวจสุ่ขภาพ

ประจำาปี”	 เพ่อนำาผลต้รวจสุ่ขภาพประจำาปีมาวิเคราะห์	 ซึ์�งจะม่แพท่ย์ผ้้เช่�ยวชาญให้คำาปรึกษัา	 คอยด้แล	 และแก้ไขอย่างถ้ึกวิธุ่	

นอกจากน่�บัริษััท่ฯ	ได้จดัให้	Fitness	Center	ภายในอาคาร	ส่ำานกังานใหญ่	ซึ์�งประกอบัด้วยอปุกรณ์ออกกำาลงักายท่่�ได้มาต้รฐานส่ากล

เป็นพื�นท่่�ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพส่ำาหรับับัุคลากรในทุ่กระดับั

มาติรการป้อำงกันสำถานการณ์การแพ็ร่ระบาดขอำงโรคติิดเชูื้อำไวรัสำโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	ม่ความกังวลและห่วงใยต้่อพนักงานและล้กค้า	จึงได้ออกมาต้รการและ

แนวท่างป้องกันโรคระบัาดโควิด-19	(COVID-19)	ให้พนักงานปฏิิบััต้ิต้าม	เพ่อควบัคุมและป้องกัน	โดยม่มาต้รการดังน่�

	 1.	ส่วมใส่่หน้ากากอนามัยต้ลอดเวลาท่่�ปฏิิบััต้ิงาน	และล้างมือให้ส่ะอาดทุ่กครั�ง

	 2.	ขอความร่วมมือหล่กเล่�ยงการเดินท่างเข้าพื�นท่่�เส่่�ยงหรือส่ถึานท่่�ท่่�ม่การรวมต้ัวของคนจำานวนมาก

	 3.	งดการสั่งส่รรค์ท่กุกรณ	่อาท่	ิการท่่องเท่่�ยว	การกินเล่�ยงส่งัส่รรค์	การแข่งก่ฬา	ฯลฯ	เพ่อลดการแพร่เชื�อและรับัผดิชอบั

ต้่อส่ังคมส่่วนรวม	เช่น	บัุคคลใกล้ชิด	คนในครอบัครัว	และเพ่อนร่วมงาน

	 4.	เพิ�มจุดบัริการเจลแอลกอฮอล์ในทุ่กจุดท่่�ม่การส่ัมผัส่	เช่น	ท่างเข้า-ออกประต้้	เคาน์เต้อร์การเงิน	เป็นต้้น

	 5.	หล่กเล่�ยงการเดินท่างมาประชุมร่วมกัน	หากต้้องม่การประชุมให้จัดการประชุมผ่านระบับั	ZOOM

	 6.	ท่ำาความส่ะอาดเพ่อฆ่่าเชื�อโรคอย่างส่มำ�าเส่มอในทุ่กช่วงเวลา	10.00,	12.00,	14.00	น.	และเวลาเลิกงาน

เมือำงไทย แคปปิติอำล ปลอำดภัย ร่วมใจัสำร้างภูมิคุ้มกันหมู่

	 บัริษััท่ฯ	ดำาเนินการจัดซ์ื�อวัคซ์่นส่ำาหรับัป้องกันโรคต้ิดเชื�อไวรัส่โคโรนา	2019	(COVID-19)	เพ่อส่ร้างความปลอดภัยให้

กับับัุคลากรของบัริษััท่ฯ	 โดยได้ดำาเนินการฉ่ดวัคซ์่นให้กับับัุคลากรของบัริษััท่ฯ	กว่า	 11,000	คน	ท่ั�วประเท่ศ	อ่กท่ั�งยังช่วยส่ร้าง

ความมั�นใจให้กับัล้กค้าและผ้้เข้ามาใช้บัริการท่่�ส่าขา	และส่นับัส่นุนนโยบัายการเปิดประเท่ศในการร่วมกันส่ร้างภ้มิคุ้มกันร่วมกัน

รายงานความย่�งยืน 2564
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ข้อำมูลบุคลากรพ็้นสำภาพ็ปี 2564
 (401-1) 

2563 2564

จำานวน (คน) ร้อยั่ละ จำานวน (คน) ร้อยั่ละ

เขต้ลำาปาง - - 41 4.04

เขต้ชลบัุร่ - - 92 9.06

เขต้ส่ระบัุร่ - - 92 9.06

เขต้ขอนแก่น - - 44 4.33

เขต้นครส่วรรค์ - - 59 5.81

เขต้ยโส่ธุร - - 41 4.04

เขต้นครปฐม - - 91 8.96

เขต้นครราชส่่มา - - 38 3.74

เขต้ต้รัง - - 59 5.81

เขต้กรุงเท่พมหานคร	1 - - 54 5.31

เขต้สุ่ราษัฎร์ธุาน่ - - 69 6.79

เขต้พิษัณุโลก - - 47 4.63

เขต้อุดรธุาน่ - - 58 5.71

เขต้กรุงเท่พมหานคร	2 - - 48 4.72

เขตราชบุุรี - - 56 5.51

เขต้กรุงเท่พมหานคร	3 - - 61 6.00

เขต้สุ่รินท่ร์ - - 29 2.85

รวม 920 100 1,016 100

หมายเหติุ การเก็บข้อำมูลพ็นักงานพ็้นสำภาพ็จัำาแนกติามภูมิภาคปี 2563 ไม่สำามารถแสำดงข้อำมูลย้อำนหลังได้ เน่อำงจัากปี 2564 มีเขติการดำาเนินงานเปิด

เพ็ิ�มเติิมขึ้นมาใหม่คือำ เขติสำุรินทร์ ทำาให้เกิดความผู้ิดพ็ลาดขอำงระบบเก็บข้อำมูลทำาให้ไม่สำามารถจัำาแนกข้อำมูลย้อำนหลังได้

จำานวนบุคลากรพ้นสภาพทั�งหมดำ

1,016 คน

คิดำเป็นร้อยั่ละของบุคลากรทั�งหมดำ

8.87

2563 2564

จำานวน (คน) ร้อยั่ละ จำานวน (คน) ร้อยั่ละ

จัำานวนพ็นักงานพ็้นสำภาพ็

พ็นักงานพ็้นสำภาพ็จัำาแนกติามเพ็ศึ

เพศชาย 853 92.72 920 90.55

เพศหญิง 67 7.28 96 9.45

พ็นักงานพ็้นสำภาพ็จัำาแนกติามกลุ่มอำายุ

อายุน้อยกว่า	30	ปี 855 92.93 817 80.41

อายุระหว่าง	30	–	40	ปี 46 5.00 172 16.93

อายุมากกว่า	40	แต้่ไม่เกิน	50	ปี 16 1.74 23 2.26

อายุมากกว่า	50	แต้่ไม่เกิน	60	ปี 1 0.11 3 0.30

อายุ	60	ปีขึ�นไป 2 0.22 1 0.10

พ็นักงานพ็้นสำภาพ็จัำาแนกติามภูมิภาค

ส่ำานักงานใหญ่ - - 37 3.64

รายงานความย่�งยืน 2564
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ความพึงพอใจของบุคลากร MTC

	 บัคุลากรถึอืเป็นปัจจยัส่ำาคญัท่่�จะท่ำาให้บัรษิัทั่ฯ	ประส่บัความส่ำาเรจ็และบัรรลุเป้าหมายท่่�วางไว้	บัริษััท่ฯ	จึงให้ความส่ำาคัญ

ต้่อบัุคลากรเป็นอย่างมาก	เพ่อท่่�จะรักษัาบัุคลากรให้อย้่กับัองค์กรต้่อไป	ความพึงพอใจของบัุคลากร	(Employee	Satisfaction)	ถึื

อเปน็ปจัจยัส่ำาคญัหนึ�งท่่�จะท่ำาใหบ้ัคุลากรส่ามารถึท่ำางานอย้ร่ว่มกบัับัรษัิัท่ฯ	ไดอ้ยา่งมค่วามส่ขุในระยะยาว	ยิ�งไปกวา่นั�นหากบัคุลากร

มค่วามพึงพอใจต้่อองค์กรมากเท่่าไร	โอกาส่ท่่�พวกเขาเหล่านั�นจะท่ำางานได้อย่างม่ประสิ่ท่ธิุภาพก็เพิ�มส่้งขึ�น	ซ์ึ�งส่่งผลให้บัริษััท่ฯ	

บัรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ�งขึ�น

	 บัริษััท่ฯ	ได้จัดท่ำาแบับัส่อบัถึามความพึงพอใจของบัุคลากรเป็นประจำาทุ่กปี	ซ์ึ�งจะวัดระดับัความพึงพอใจของพนักงานใน

ด้านต้่างๆ	ดังน่�	ความเหมาะส่มของส่ภาพแวดล้อมในการท่ำางาน	ค่าต้อบัแท่นและส่วัส่ดิการ	ความเพ่ยงพอและยุต้ิธุรรม	

ความส่ัมพันธุ์ระหว่างเพ่อนร่วมงานและผ้้บัังคับับััญชา	 ความพึงพอใจต้่อระบับัการท่ำางานของบัริษััท่	 ความก้าวหน้าในต้ำาแหน่ง

หน้าท่่�การงาน	ความส่มดลุระหวา่งงานกบััช่วติ้ส่่วนต้วั	และท่ศันคต้ทิ่่�มต่้อ่องคก์ร	โดยในป	ี2564	มบ่ัคุลากรท่่�รว่มต้อบัแบับัส่อบัถึาม

จำานวน	9,721	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	94.12	ของบัุคลากรท่ั�งหมด	ซ์ึ�งม่ค่าเฉล่�ยความพึงพอใจของบัุคลากรโดยรวมอย้ท่่�	98.15%

	 บัริษััท่ฯ	ม่ความมุ่งมั�นท่่�จะดำาเนินธุุรกิจในส่อดคล้อง

กับักฎหมายภายในประเท่ศในด้านการคุ้มครองสิ่ท่ธิุมนุษัยชน	

เพ่อให้มั�นใจได้ว่าบัริษััท่ฯ	 จะดำาเนินธุุรกิจโดยไม่ละเมิดส่ิท่ธุิ

มนุษัยชนในทุ่กกิจกรรมท่างธุุรกิจ	 (Direct	 Activity)	 จึงเห็น

ส่มควรใหก้ำาหนดนโยบัายและแนวปฏิบิัตั้ดิา้นสิ่ท่ธุมินุษัยชนขึ�น	

ซึ์�งหมายรวมถึึงผ้้มส่่่วนได้เส่ย่ท่กุฝ่่ายในห่วงโซ่์คณุค่าของบัรษัิัท่ฯ	

โดยม่แนวท่างปฏิิบััต้ิดังต้่อไปน่�

	 1.	บัริษััท่ฯ	ให้ความส่ำาคัญและเคารพส่ิท่ธุิมนุษัยชน	

ด้วยการปฏิิบััต้ิต้่อบัุคคล	หรือกลุ่มบัุคคลใดๆ	ซ์ึ�งหมายรวมถึึง

ผ้้ม่ส่่วนได้เส่่ยทุ่กฝ่่ายของบัริษััท่	 ด้วยความเส่มอภาคและ 

เท่่าเท่่ยมกัน	 โดยไม่แบ่ังแยกความแต้กต้่างท่างกาย	 จิต้ใจ	 

เชื�อชาต้ิ	ศาส่นา	เพศ	ภาษัา	อายุ	ส่่ผิว	การศึกษัา	ส่ถึานะท่าง

ส่ังคม	วัฒนธุรรม	ขนบัธุรรมเน่ยม	ท่ัศนคต้ิท่างการเมือง	หรือ

เร่องอ่นใด

	 2.	บัริษััท่ฯ	จะไม่กระท่ำาการใดท่่�เป็นการละเมิดส่ิท่ธุิ

เส่ร่ภาพของบุัคคล	 หรือกลุ่มบุัคคลใดๆ	 ท่ั�งท่างต้รง	 และ

ท่างอ้อม	อันได้แก่	การล่วงละเมิดท่างกาย	วาจา	การข่มเหง	

การข่มข่้คกุคาม	การท่ำาใหเ้กดิความอับัอาย	การล่วงละเมิดท่าง

เพศ	การเหย่ยดหยาม	เป็นต้้น

	 3.	 บัริษััท่ฯ	 จะระมัดระวังในการปฏิิบััติ้หน้าท่่�เพ่อ

ป้องกันความเส่่�ยงท่่�จะเกิดการละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชนในทุ่ก

กิจกรรมท่างธุุรกิจ

	 4.	บัริษััท่ฯ	จะไม่ใช้และไม่ส่นบััส่นนุให้ค่้ค้าของบัริษััท่ฯ	

ม่การใช้แรงงานผิดกฎหมายทุ่กประเภท่	 หมายรวมถึึง

แรงงานเด็ก	และแรงงานผิดกฎหมายอ่นๆ

	 5.	บัริษััท่ฯ	จัดให้ม่การส่่อส่าร	เผยแพร่นโยบัายและ

แนวท่างปฏิิบััต้ิด้านส่ิท่ธุิมนุษัยชน	แกผ่้้ม่ส่ว่นได้เส่่ยทุ่กฝ่่ายใน

การเคารพสิทธิมนุษยั่ช่น 
(103-1)

	 บัริษััท่ฯ	ต้ระหนักถึึงความส่ำาคัญในการเคารพส่ิท่ธุิมนุษัยชนเป็นอย่างมาก	โดยบัุคลากรและค้่ค้าทุ่กคนจะต้้องปฏิิบััต้ิต้่อ

ท่กุคนต้ามหลกัส่ทิ่ธุมินษุัยชนอย่างเท่่าเท่ย่มกัน	ปราศจากการเลือกปฏิบิัติั้	และไม่กระท่ำาการใดๆ	ท่่�ถึอืเป็นการละเมดิส่ทิ่ธุมินษุัยชน

นโยบายด้านสำิทธิมนุษยชูน (103-2)

	 บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	ต้ระหนักและให้ความส่ำาคัญกับัส่ิท่ธุิมนุษัยชนอันเป็นส่ิท่ธุิขั�นพื�นฐานของ

มนุษัย์	และเล็งเห็นว่าหลักการส่ิท่ธุิมนุษัยชนจะเป็นรากฐานส่ำาคัญของการอย้่ร่วมกันได้อย่างเส่มอภาคกัน	โดยปราศจากความ

แต้กต้่างใดๆ	เช่น	เชื�อชาต้ิ	ศาส่นา	เพศ	ภาษัา	วัฒนธุรรม	หรือส่ถึานะอ่นใด	

หว่งโซ่์คุณคา่ของบัริษััท่ฯ	เพอ่ให้ผ้ม้ส่่ว่นได้เส่่ยท่กุฝ่า่ย	ไดร้ว่ม

ดำาเนินธุรุกจิอย่างมม่นุษัยธุรรม	ด้วยการเคารพต่้อสิ่ท่ธุมินุษัยชน

ต้ามนโยบัายน่�ของบัริษััท่ฯ

	 6.	บัริษััท่ฯ	จัดให้ม่การส่อดส่่องด้แลเร่องการเคารพ

ส่ิท่ธุิมนุษัยชน	 ในแต้่ละขั�นต้อนของการปฏิิบััต้ิงาน	 ไม่ละเลย	

เพิกเฉย	 หากม่การกระท่ำาอันเป็นการละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชน	

พนกังานมห่นา้ท่่�ต้อ้งรายงานใหผ้้บ้ังัคบัับัญัชา	หรอืบุัคคลท่่�รบัั

ผิดชอบัท่ราบั	ท่ั�งน่�บัรษิัทั่ฯ	จัดให้ม่กระบัวนการคุ้มครองบัุคคล

ท่่�แจ้งเร่องร้องเร่ยน	 หรือข้อส่งส่ัยเก่�ยวกับัพฤต้ิกรรมการ

ละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชน	 โดยใช้มาต้รการคุ้มครองผ้้แจ้งเบัาะแส่	

หรอืผ้ร้อ้งเร่ยนต้ามท่่�บัรษัิัท่ฯ	กำาหนดไวใ้นนโยบัายการรบััเรอ่ง

ร้องเร่ยน	(Whistleblower	Policy)	โดยข้อร้องเร่ยนดังกล่าว	

จะส่่งถึึงประธุานคณะกรรมการต้รวจส่อบัโดยต้รง

	 7.	บัรษัิัท่ฯ	มุง่ส่รา้งวฒันธุรรมองคก์รท่่�ยดึมั�นต้อ่การ

เคารพสิ่ท่ธุิมนุษัยชนท่่�ให้พนักงานถืึอปฏิิบััติ้เป็นแนวท่างใน

การท่ำางาน	 เพ่อให้พนักงานส่ามารถึอย้ ่ร่วมกันภายใต้้

ส่ภาพแวดล้อมท่่�มค่วามส่ขุและยอมรบััซึ์�งกันและกนั	นอกจากนั�น

วัฒนธุรรมดังกล่าวยังส่ะท้่อนไปยังการปฏิิบััติ้งานด้านการให้

บัรกิารดว้ยมาต้รฐานส้่งส่ดุแกผ่้ม้ส่่่วนได้เส่่ยท่กุกลุม่ดว้ยความ

เส่มอภาค

	 8.	บัริษััท่ฯ	จัดให้ม่กระบัวนการในการประเมิน	และ

ส่ามารถึระบัุประเด็นความเส่่�ยงด้านการละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชน	

และผลกระท่บั	 เพ่อให้บัริษััท่ฯ	 ส่ามารถึวางแผนและกำาหนด

แนวท่างในการแก้ไขและป้องกันการละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชนได้

	 9.	 บัริษััท่ฯ	 กำาหนดให้ม่บัท่ลงโท่ษัส่ำาหรับัผ้้ท่่�กระท่ำา

ความผิดจากการละเมดิส่ทิ่ธุมินษุัยชนขั�นส้่งสุ่ด	คอื	การเลิกจ้าง

ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการทำงาน

ทัศนคติตอองคกร

ความสมดุลระหวางการทำงานกับชีวิตสวนตัว

ความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน ระบบการทำงานของบริษัท

ความสัมพันธระหวางเพ�อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา

คาตอบแทนและสวัสดิการ

ในปี 2564

ไม่พบกรณีีการละเมิดำสิทธิมนุษยั่ช่น

และการไม่เลือกปฏิิบัติ 
(406-1)
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ก ารมีส่วนร่วม ส่งเสริม และพัฒนาชุ่มช่น

	 การส่่งเส่ริมและพัฒนาสั่งคมม่บัท่บัาท่ส่ำาคัญอย่างยิ�งในการดำาเนินธุุรกิจในปัจจุบััน	 เพราะการเปล่�ยนแปลงท่่�เกิดขึ�น 

ส่่งผลให้ส่ภาพส่ังคมเส่่อมโท่รมลง	บัริษััท่ฯ	ถึือว่าบัท่บัาท่ในการม่ส่่วนรับัผิดชอบัต้่อส่ังคมถึือเป็นส่ิ�งส่ำาคัญของบัริษััท่ฯ	เช่นกัน	จึง

เป็นส่าเหตุ้หนึ�งท่่�ท่ำาให้บัรษัิัท่ฯ	หนัมาใส่่ใจและร่วมพฒันาส่งัคมให้ดย่ิ�งขึ�น	ซึ์�งจะมุง่เน้นให้สั่งคมมค่วามเจริญก้าวหน้า	โดยการมส่่่วน

ร่วมพฒันาคนในส่ังคม	เพ่อท่ำาให้คนในส่ังคมม่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั�งยืน

โครงการเพ่อสังคมสร้างชุ่มช่นให้เข็มแข็ง

เมือำงไทย แคปปิติอำล มอำบชูุดขอำงใชู้จัำาเป็นสำำาหรับผูู้้ป่วยติิดเชูื้อำโควิด-19 จัังหวัดสำุโขทัย

	 คุณช้ชาต้ิ	 เพ็ชรอำาไพ	ประธุานกรรมการบัริหาร	และคุณดาวนภา	เพชรอำาไพ	กรรมการผ้้จัดการ	บัริษััท่	 เมืองไท่ย	

เเคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	ส่่งมอบัชุดของใช้จำาเป็น	เพ่อนำาไปช่วยเหลือผ้้ป่วยต้ิดเชื�อโควิด-19	จำานวน	300	ชุด	กระจายให้แก่

โรงพยาบัาลในจังหวัดสุ่โขท่ัย

เมือำงไทย แคปปิติอำล สำนับสำนุนเคร่อำงคอำมพ็ิวเติอำร์ ให้โรงพ็ยาบาลสำุโขทัย

	 บัรษัิัท่ฯ	เมอืงไท่ย	แคปปิต้อล	จำากดั	(มหาชน)	มอบัเคร่องคอมพิวเต้อร์และแล็ปท่อ็ปให้โรงพยาบัาลสุ่โขทั่ย	เพอ่ส่นบััส่นุน

การปฏิิบััติ้งานในช่วงส่ถึานการณ์การแพร่ระบัาดโรคโควิด-19	 โดยม่คุณวศิน	 เดชกิจวิกรม	 เป็นผ้้แท่นมอบัให้บัุคลากรท่างการ

แพท่ย์ของโรงพยาบัาล	ประกอบัด้วย	เคร่องคอมพิวเต้อร์	จำานวน	7	ชุด	แล็ปท่็อป	จำานวน	3	ชุด	ม้ลค่ารวม	236,340	บัาท่

เมือำงไทย แคปปิติอำล สำร้างอำาคาร ศึูนย์ทันติกรรมและงานบริหาร โรงพ็ยาบาลบ้านด่านลานหอำย จั.สำุโขทัย

	 คณุดาวนภา	เพชรอำาไพ	กรรมการผ้้จัดการ	บัริษััท่	เมอืงไท่ย	แคปปิต้อล	จำากดั	(มหาชน)	ได้บัรจิาคเงนิจำานวน	30	ล้านบัาท่	

เพ่อส่ร้างอาคารศ้นย์ท่ันต้กรรมและงานบัริหาร	 โรงพยาบัาลบั้านด่านลานหอย	จังหวัดสุ่โขท่ัย	 โดยออกแบับัเป็นอาคารคอนกร่ต้	

2	ชั�น	พื�นท่่�ใช้ส่อยท่ั�งหมด	1,700	ต้ารางเมต้ร	ซ์ึ�งอาคารดังกล่าว	ออกแบับัและควบัคุมการก่อส่ร้างโดย	คุณปริท่ัศน์	เพชรอำาไพ	

รองกรรมการผ้้จัดการ	บัริษััท่	เมืองไท่ย	แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	ม่กำาหนดแล้วเส่ร็จ	เดือนกรกฎาคม	2565

เมือำงไทย แคปปิติอำลมอำบเงิน 110 ล้านบาท จััดซ์ื้อำเคร่อำงมือำแพ็ทย์ร่วมสำู้ภัยโควิด

	 คุณช้ชาต้ิ	 เพ็ชรอำาไพ	 ประธุานกรรมการบัริหาร	 และคุณดาวนภา	 เพชรอำาไพ	 กรรมการผ้้จัดการ	 บัริษััท่	 เมืองไท่ย	

แคปปิต้อล	จำากัด	(มหาชน)	บัริจาคเงินจำานวน	110	ล้านบัาท่	เพ่อจัดซ์ื�อครุภัณฑ์์ท่างการแพท่ย์ท่่�จำาเป็นต้้องใช้ในการด้แลรักษัา

ผ้้ป่วยต้ิดเชื�อโควิด-19	ให้โรงพยาบัาลหน้าด่าน	9	แห่ง	ได้แก่	1.	โรงพยาบัาลศิริราช	2.	โรงพยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ส่ภากาชาดไท่ย	

3.	โรงพยาบัาลธุรรมศาส่ต้ร์เฉลิมพระเก่ยรติ้	4.	โรงพยาบัาลวชิรพยาบัาล	5.	โรงพยาบัาลในส่ังกัดกรุงเท่พมหานคร	(10	เเห่ง)	

6.	โรงพยาบัาลรามาธุิบัด่	7.	ส่ถึาบัันการแพท่ย์จักร่นฤบัดินท่ร์	โรงพยาบัาลรามาธุิบัด่	8.	ส่ถึาบัันบัำาราศนราด้ร	กรมควบัคุมโรค	

และ	9.	โรงพยาบัาลต้่างๆ	ใน	จังหวัดสุ่โขท่ัย
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08การบริหารจัดำการทรัพยั่ากรอยั่่างมีประสิทธิภาพและการรักษาสิ�งแวดำล้อม

	 การเปล่�ยนแปลงท่างส่ภาพภม้อิากาศนบััวนัยิ�งจะท่ว่

ความรุนแรงเพิ�มมากขึ�น	และส่่งผลกระท่บัไปท่ั�วโลกท่ั�งในมิต้ิ

เศรษัฐกิจ	สั่งคม	และสิ่�งแวดล้อม	ส่ำาหรับัประเท่ศไท่ยนั�น	

ผลกระท่บัจากการเปล่�ยนแปลงส่ภาพภ้มอิากาศจะส่่งผลกระท่บั

ต้่อผลผลิต้ท่างการเกษัต้ร	 ซ์ึ�งถึือเป็นแหล่งรายได้หลักท่่�

ขับัเคล่อน	เศรษัฐกิจของประเท่ศ	ซ์ึ�งการเปล่�ยนแปลงส่ภาพ

ภ้มิอากาศในประเท่ศไท่ยอาจส่่งผลให้อุณหภ้มิเฉล่�ยส่้งขึ�น	

1.5	-	2.0	องศาเซ์ลเซ่์ยส่	ภายใน	40	ปีข้างหน้า	ท่ำาให้เกิดความ

ท่้าท่ายอย่างยิ�งส่ำาหรับัภาคการเกษัต้ร	ซ์ึ�งบัริษััท่ฯ	ถึือว่ากลุ่ม

ล้กค้าหลักส่่วนใหญ่ประกอบัอาช่พเก่�ยวกับัภาคเกษัต้รกรรม	

ดงันั�นการเปล่�ยนแปลงส่ภาพภ้มอิากาศจึงอาจส่่งผลท่ำาให้รายได้

ของเกษัต้รกรลดลง	 อันจะท่ำาให้ความต้้องการของส่ินเช่อนั�น

เพิ�มมากยิ�งขึ�น	แต้่คุณภาพการชำาระหน่�ลดลง

นโยบายด้านการจััดการสำิ�งแวดล้อำม

	 บัริษััท่	 เมืองไท่ย	 แคปปิต้อล	 จำากัด	 (มหาชน)	

ต้ระหนักด่ว่าการเปล่�ยนแปลง	 ส่ภาพภ้มิอากาศเป็นหนึ�งใน

ความท่้าท่ายท่่�ส่ำาคัญท่่�สุ่ดของโลก	จึงให้ความส่ำาคัญต้่อการม่

ส่่วนร่วมในการรับัมือปัญหาด้านส่ิ�งแวดล้อม	 บัริษััท่ฯ	 จึง

ม่นโยบัายส่่งเส่ริมเพ่อลดผลกระท่บัท่่�เกิดขึ�นจากกระบัวนการ

ดำาเนนิงาน	ท่ั�งน่�มก่ารกำาหนดเป้าหมายการใช้ท่รพัยากรธุรรมชาต้ิ

อย่างร้้คุณค่า	 และลดการใช้พลังงานธุรรมชาติ้ท่่�ม่อย้่อย่าง

จำากดั	พร้อมท่ั�งเต้ร่ยมแผนและมาต้รการต้า่งๆ	เพอ่รว่มในการ

แก้ปัญหาความท่้าท่ายจากการเปล่�ยนแปลงของส่ภาพภ้มิ

อากาศ

	 บัริษััท่ฯ	 จึงได้กำาหนดนโยบัายธุุรกิจส่อดคล้องกับั

กฎระเบั่ยบัข้อบัังคับัด้านส่ิ�งแวดล้อม	มาต้รฐานส่ากล	รวมถึึง

การเข้าร่วมมาต้รฐานด้านความยั�งยืนโดยส่มัครใจ	 โดย

นโยบัายน่�หมายความรวมถึึงพนักงาน	 บัริษััท่ย่อย	 ค้่ค้าธุุรกิจ

และพันธุมิต้รท่างธุุรกิจ	 โดยกำาหนดแนวท่างปฏิิบััต้ิด้าน

ส่ิ�งแวดล้อม	ดังน่�

	 1.	 ปฏิิบััติ้ต้ามกฎหมายส่ากลและกฎหมายท้่องถิึ�น

ด้านส่ิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	และรับัผิดชอบัต้่อผลกระท่บั

เชงิลบัด้านสิ่�งแวดล้อมท่่�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนนิงานขององค์กร

	 2.	 กำาหนดให้ม่การประเมินผลด้านการจัดการ 

สิ่�งแวดลอ้มเปน็ดชันช่่�วดัประเภท่หนึ�งของการประเมนิผลงาน

ของผ้้บัริหารและพนักงาน

	 3.	 ส่นับัส่นุนการส่ร้างความต้ระหนักร้้	 โดยจัดฝึ่ก

อบัรมให้ความร้้ด้านสิ่�งแวดล้อมแก่พนกังาน	และผ้้มส่่่วนได้เส่ย่

เพ่อส่ร้างความร้้ความเข้าใจถึึงการเปล่�ยนแปลงส่ภาพภ้มิ

อากาศ	การอนรุกัษัท์่รพัยากรธุรรมชาต้แิละความส่ำาคญัในการ

ป้องกันผลกระท่บัเชิงลบั	ด้านส่ิ�งแวดล้อม

	 4.	กำาหนดแนวท่างและเป้าหมายการจดัการพลงังาน	

ท่รัพยากร	และสิ่�งแวดล้อมภายใน	บัริษััท่ฯ	ให้ส่อดคล้องกับั

มาต้รฐานส่ากลเพ่อส่่งเส่ริมเป้าหมายการพัฒนาท่่�ยั�งยืน	 โดย

มุง่เน้นการอนุรกัษ์ัส่ิ�งแวดล้อม	ใช้ท่รพัยากรอย่างคุม้ค่า	ลดการ

เกิดของเส่่ยท่่�ส่ำาคัญ	ซ์ึ�งได้แก่	การลดการปล่อยก๊าซ์เรือน

กระจก	อันเป็นต้ัวการส่ำาคัญท่่�เร่งให้เกิดการเปล่�ยนแปลงของ

ส่ภาพภ้มิอากาศ

	 5.	 ส่นับัส่นุนให้ม่การบัริหารจัดการของเส่่ยอย่างม่

ประสิ่ท่ธุภิาพเพ่อลดผลกระท่บัต่้อส่ิ�งแวดล้อม	รวมถึึงส่นับัส่นุน

ให้ม่การนำาวัส่ดุกลับัมาใช้ใหม่	(Reuse)	และ/หรือการเลือกใช้

วัส่ดุ	(Recycle)	หรือผลิต้ภัณฑ์์ท่างเลือกอย่างม่ประส่ิท่ธุิภาพ

และคุ้มค่า

	 6.	ส่นับัส่นุนการจัดซ์ื�อผลิต้ภัณฑ์์และบัริการท่่�	และ/

หรือผลิต้ภัณฑ์์ท่่�มาจากกระบัวนการผลิต้	 ท่่�เป็นมิต้รต้่อ

สิ่�งแวดล้อม	 ต้ามเกณฑ์์ของศ้นย์ปฏิิบััต้ิการวิเคราะห์มลพิษั

และส่ิ�งแวดล้อม	กรมควบัคมุมลพษิั	กระท่รวงท่รพัยากรธุรรมชาต้ิ

และส่ิ�งแวดล้อม

	 7.	 มุ่งส่่อส่ารและให้ข้อม้ลด้านการใช้พลังงานและ

ท่รัพยากรอย่างม่ประส่ิท่ธุิภาพและคุ้มค่า	โดยเปิดเผยผลการ

ดำาเนินงานด้านสิ่�งแวดล้อมส่้่ส่าธุารณะใน	One	Report	ขอ

งบัริษััท่ฯ	หรือเปิดเผยในร้ปแบับัอ่นๆ	 โดยม่ผ้้บัริหารระดับัส่้ง

ขององค์กรให้ความเห็นชอบั

	 8.	 ประส่านความร่วมมือกับัองค์กรภาครัฐ	 ส่ถึาบััน

การศึกษัา	ชุมชน	และหน่วยงานอ่นๆ	เพ่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ด้านการเปล่�ยนแปลงภ้มิอากาศในระดับัประเท่ศ	หรอืในระดับัโลก

อาคาร Green Building เมืองไทยั่แคปิตอล สำานักงานใหญ่

	 อาคารส่ำานักงานใหญ่ของบัริษััท่ฯ	ได้รับัการประเมินมาต้รฐาน	LEED	หรือ	Leadership	in	Energy	&	Environmental	

Design	 ระดับั	 Gold	 ท่่�ส่ะท่้อนถึึงการบัริหารจัดการใช้ท่รัพยากรและอาคารได้อย่างม่ประส่ิท่ธิุภาพ	 การให้ความส่ำาคัญต้่อ 

สิ่�งแวดล้อมและบุัคลากรผ้้ใช้บัริการ	“Green	Building”	เป็นคำาท่่�ใช้เร่ยกอาคารท่่�ส่ร้างขึ�น	โดยคำานึงถึึงการอนุรักษั์พลังงาน

และสิ่�งแวดล้อม	 หลายส่ถึาบัันจากประเท่ศต่้างๆ	 จัดท่ำามาต้รฐานอาคารอนุรักษ์ัพลังงานในร้ปแบับัพื�นท่่�เปิดโล่งเชิงนิเวศ	 

ไม่น้อยกว่า	25%	ของพื�นท่่�อาคาร	และมพ่ื�นท่่�ส่่เข่ยว	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	ของพื�นท่่�เปิดโล่ง	หรอืคำานวณได้ว่า	มพื่�นท่่�ส่่เข่ยว

อย่างน้อย	10%	บันพื�นอาคาร

	 Muangthai	Capital	Headquarters	คำานึงถึึงระบับัเชิงนิเวศอย่างแท่้จริง	โดยในพื�นท่่�ส่่เข่ยวของอาคารจะประกอบั

ด้วยพรรณไม้ต้่างๆ	โดยท่่�แต้่ละชนิดนั�นม่ความเหมาะกับัส่ภาพพื�นดิน	และใช้ระบับัการรดนำ�าด้วย	Springer	แบับั	fix	spray	ซ์ึ�ง

จะช่วยประหยัดนำ�าได้มากกว่า	30%	โดยเฉล่�ยแล้วใช้นำ�าประมาณ	754	ลิต้รต่้อเดอืน	จึงเหมาะส่มต่้อการเป็นอาคารส่เ่ข่ยวอย่างแท้่จริง

รายงานความย่�งยืน 2564
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การบริหารจัดำการวัสดำุ
 (103-1)

	 ในการดำาเนนิธุรุกจิของบัรษัิัท่ฯ	มค่วามมุง่มั�นท่่�จะลดปริมาณการใช้กระดาษัลง	เน่องจากกระดาษัเป็นวัส่ดทุ่่�ถ้ึกนำาไปใช้เป็น

จำานวนมากในการดำาเนินธุุรกิจของบัริษััท่ฯ	และเพ่อให้ส่อดคล้องกับักระแส่ยุคดิจิท่ัล	4.0	ท่่�ม่การนำาเท่คโนโลย่มาใช้	จึงส่่งผลและ

ม่อิท่ธิุพลต่้อการดำาเนนิธุุรกจิเป็นอย่างมาก	 ปัจจบุันับัรษัิัท่ฯ	ได้มแ่นวคิดการนำาระบับั	Paperless	มาใช้เพ่อลดการใช้กระดาษัในการ

ดำาเนนิงาน	ลดการต้่พิมพ์เอกส่าร	และลดการจัดเก็บัจากการใช้พื�นท่่�ไปส่้่กระบัวนการเก็บัข้อม้ลในร้ปแบับัดิจิท่ัล

มาติรการการลดการใชู้กระดาษ

	 1.	บัริษััท่ฯ	ส่่งเส่ริมให้บัุคลากรทุ่กฝ่่ายงานร่วมมือกันลดการใช้กระดาษั	โดยรณรงค์ให้เลือกพิมพ์และใช้กระดาษัท่ั�ง	2	

ด้านอย่างม่ประส่ิท่ธุิภาพ

	 2.	บัริษััท่ฯ	ไดพ้ฒันาการออกใบัเส่รจ็อเิลก็ท่รอนกิส่	์(e-Receipt)	โดยยดึต้ามระเบัย่บัและแนวท่างปฏิบิัตั้งิานใหส้่อดคลอ้ง

กับัท่่�กรมส่รรพากรกำาหนด

ปริมาณการใชู้กระดาษปี 2564

การบริหารจัดำการพลังงาน
 (103-1)

	 พลังงานถืึอเป็นปัจจัยหลักท่่�ส่ำาคัญต่้อการพัฒนาท่างเศรษัฐกิจและส่ังคมของประเท่ศ	 โดยในปัจจุบัันความต้้องการใช้

พลังงานในทุ่กภาคส่่วนไม่ว่าจะเป็น	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และครัวเรือน	ม่ความต้้องการเพิ�มขึ�นอย่างต้่อเน่อง	ส่่งผลให้เกิดความ

ขาดแคลนด้านพลังงาน	และส่่งผลต้่อความผันผวนในการใช้ต้้นทุ่นการดำาเนินงานท่่�เพิ�มส่้งขึ�น	ดังนั�นบัริษััท่ฯ	จึงให้ความส่ำาคัญต้่อ

การอนุรักษั์พลังงาน	และการใช้พลังงาน	ด้วยการบัริหารการใช้พลังงานให้เกิดประส่ิท่ธุิภาพส่้งสุ่ด

ปริมาณการใชู้พ็ลังงานปี 2564 
(302-1, 302-3)

การใช่้พลังงานในองค์กร

2563 2564

ปริมาณีการใช่้

(GJ)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ

(GJ/MB)

ปริมาณีการใช่้

(GJ)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ

(GJ/MB)

ปริมาณการใชู้เชูื้อำเพ็ลิงไม่หมุนเวียน

นำ�ามันด่เซ์ล 37,261.54 0.53 40,127.03 0.44

นำ�ามันเบันซ์ิน/แก๊ส่โซ์ฮอล์	91,95 46,554.49			 0.66 108,672.85 1.18

ปริมาณการใชู้พ็ลังงานประเภทติ่าง ๆ

พลังงานไฟฟ้า 115,509.39		 1.63 129,965.44 1.42

รวมปริมาณการใชู้พ็ลังงานทั้งหมด 199,325.42 2.81 278,765.32 3.04

ปริมาณความเข้มข้นขอำงการใชู้พ็ลังงานปี 2564 (302-4)

ประเภทเช่ื�อเพลิง

อัตราส่วนความเข้มข้นของการใช่้พลังงาน

ความเข้มข้นของ

การใช่้พลังงานเทียั่บกับ

ยั่อดำสินเช่่อทั�งหมดำ 

(กิกะจ้ลต่อล้านบาท)

ความเข้มข้นของการใช่้

พลังงานเทียั่บกับจำานวน

พนักงานทั�งหมดำ 

(กิกะจ้ลต่อคน)

นำ�ามันเชื�อเพลิง 1.62 12.98

พลังงานไฟฟ้า 1.42 11.34

พลังงานท่ั�งหมดองค์กร 3.04 24.32

ประเภทของกระดำาษ

2563                                        2564

ปริมาณีการใช่้

(kg)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ

(g/MB)

ปริมาณีการใช่้

(kg)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ

(g/MB)

กระดาษั	A4 272,303.80 3,837.00 317,250.10 3,455.42

กระดาษั	F14 99,333.08 1,399.69 123,917.17 1,349.68

กระดาษั	A3 - - 486.98 5.30

กระดาษั	A5 - - 3,769.78 41.06

อ่น	ๆ - - 193,413.86 2,106.62

รวมปริมาณทั้งหมด 371,636.88 5,236.69 638,837.89 6,958.08

ปริมาณีการใช่้กระดำาษทั�งหมดำ

638,837.89 กิโลกรัม

ปริมาณีการใช่้พลังงานทั�งหมดำ

278,765.32 กิกะจ้ล

รายงานความย่�งยืน 2564
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	 ท่ั�งน่�ในป	ี2564	บัรษัิัท่ฯ	มป่รมิาณการใชพ้ลังงานท่่�เพิ�มขึ�นจากปที่่�ผา่นมา	ถึึง	79,439.9	จกิะจล้	หรือคดิเปน็	22,066,638.89	

กิโลวัต้ต้์/ชั�วโมง	 เน่องจากบัริษััท่ฯ	 ได้ดำาเนินการเปิดส่าขาเพิ�มเต้ิมซ์ึ�งเพิ�มจำานวนมากขึ�น	 จึงท่ำาให้ปริมาณการใช้พลงังานเพิ�มขึ�น	

อย่างไรกต็้ามบัรษัิัท่ฯ	จะดำาเนนิงานต้ามมาต้รการอนุรกัษ์ัพลงังานและปรบััปรุงประส่ทิ่ธุภิาพของการลดพลงังานต่้อไป

การปลดำปล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก 
(103-1)

	 ปัญหาด้านการเปล่�ยนแปลงส่ภาพภ้มิอากาศท่่�เกิดขึ�นในปัจจุบััน	 ม่ส่าเหตุ้หลักอันเกิดจากการดำาเนินกิจกรรมของทุ่กภาค

ส่่วน	ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานเชื�อเพลิง	การตั้ดไม้ท่ำาลายป่า	การใช้พลังงานต้่างๆ	เป็นต้้น	การดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็น

ส่าเหตุ้หนึ�งของการเกิดการเปล่�ยนแปลงส่ภาพภ้มิอากาศไม่ว่าจะเป็น	ภัยแล้ง	อุท่กภัย	ระดับัของนำ�าท่ะเลท่่�เพิ�มส่้งขึ�น	ฯลฯ	ซ์ึ�งส่่ง

ผลกระท่บัอย่างมากต้่อการดำาเนินช่วิต้และการดำาเนินธุุรกิจในปัจจุบััน

	 บัริษััท่ฯ	ในฐานะผ้้ให้ส่นิเช่อรายย่อยขนาดเลก็	(ไมโครไฟแนนซ์์)	ของประเท่ศนั�นหลก่เล่�ยงไม่ได้ว่า		ในกระบัวนการดำาเนนิงาน

ม่การใช้เชื�อเพลิงต้่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า	 การใช้นำ�ามันจากรถึยนต้์ท่่�ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมของบัริษััท่ฯ	 ซ์ึ�งเป็น

ส่าเหตุ้หนึ�งท่่�ท่ำาให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซ์เรือนกระจก	อาท่ิ	ฝุ่่นละออง,	CO,	CO2,	SOx,	NOx	ส่้่ชั�นบัรรยากาศ	บัริษััท่ฯ	จึงได้ให้

ความส่ำาคัญต้่อการม่ส่่วนร่วมในการลดภาวะการเกิดก๊าซ์เรือนกระจกท่่�เกิดจากกระบัวนการดำาเนินงาน	อาท่ิ	การลดการใช้พลังงาน	

การลดการใช้เชื�อเพลิงจากรถึยนต้์ต้่าง	ๆ	เป็นต้้น

ปริมาณการปล่อำยก๊าซ์เรือำนกระจักทางติรงและทางอำ้อำมปี 2564 
(305-1, 305-2)

การบริหารจัดำการทรัพยั่ากรนำ�า 
(103-1)

	 นำ�าถึอืเป็นท่รพัยากรหนึ�งท่่�เป็นปัจจัยพื�นฐานท่่�ส่ำาคัญต้่อการดำารงชว่ติ้และการดำาเนินธุุรกจิ	ในปัจจุบัันเกดิปัญหาเรอ่งของ

อทุ่กภัย	และบัางพื�นท่่�เกิดภยัแล้ง	ซึ์�งส่่งผลกระท่บัต่้อความส่ามารถึในการพัฒนาเศรษัฐกิจ	และพัฒนาคณุภาพช่วิต้ของคนในสั่งคม	

อก่ท่ั�งการเพิ�มขึ�นของจำานวนประชากรส่่งผลใหป้รมิาณความต้อ้งการใชน้ำ�าเพิ�มส้่งขึ�น	ซึ์�งส่ง่ผลท่ำาใหป้ระเท่ศไท่ยประส่บัปญัหาวกิฤต้ิ

ด้านท่รัพยากรนำ�าอย่างต้่อเน่อง	บัริษััท่ฯ	จึงได้ต้ระหนักถึึงความส่ำาคัญของการอนุรักษั์ท่รัพยากรนำ�า	ผ่านการรณรงค์อนุรักษั์การใช้

นำ�า	และส่่อส่ารประชาส่ัมพันธุ์ในบัุคลากรทุ่กคนร่วมกันอนุรักษั์ท่รัพยากรนำ�า

ปริมาณการใชู้นำ้าปี 2564

ปริมาณีการปล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกทั�งหมดำ

25,305.64 tonCO2e

ประเภทเช่ื�อเพลิง (ขอบเขตการดำำาเนินงาน) ปริมาณีการใช่้ (หน่วยั่)
ปริมาณีการปลดำปล่อยั่ก๊าซ 

(tonCO2e)

การใช้นำ�ามันเบันซ์ิน	(ลิต้ร)	(ท่างต้รง)	(305-1) 1,520,558.27 3,452.12

การใช้นำ�ามันด่เซ์ล	(ลิต้ร)	(ท่างต้รง)	(305-1) 1,101,785.53 3,019.22

การใช้พลังงานไฟฟ้า	(kWh)	(ท่างอ้อม)	(305-2) 36,101,510.71 18,047.15

การปล่อยก๊าซ์	CH4	จากบั่อเกรอะ	(กิโลกรัม) 4,530.76 113.27

การใช้กระดาษั	(กิโลกรัม) 638,837.89 426.55

การใช้นำ�าประปา	(เมกะลิต้ร) 869.96 247.33

รวมปริมาณการปลดปล่อำยก๊าซ์ (tonCO2e) 25,305.64

ประเภทของนำ�า

ปริมาณีการใช่้นำ�า (เมกะลิตร)

2563 2564

นำ�าประปา 987.32* 869.96

หมายเหติุ: *ปริมาณการใชู้นำ้าประปาปี 2563 เป็นการเก็บข้อำมูลเฉพ็าะเดือำนติุลาคม-ธันวาคม 2563 เท่านั้น

	 การประเมินความเส่่�ยงด้านนำ�าในพื�นท่่�ดำาเนินงานของบัริษััท่ฯ	 บัริษััท่ฯ	 ดำาเนินการต้รวจประเมินความเส่่�ยงด้านนำ�า

ครอบัคลุมพื�นท่่�ดำาเนนิงานท่ั�งส่ำานกังานใหญ	่และส่ำานกังานส่าขา	ทุ่กส่าขา	(คดิเปน็ร้อยละ	100)	ดว้ยเคร่องมอื	Aqueduct	Water	

Risk	Atlas	ของ	World	Resource	Institute	ปี	2564	พบัว่าพื�นท่่�ท่่�ม่วิกฤต้เร่องนำ�าอย้่ในระดับัส่้ง	(40-80%)	คือบัริเวณแม่นำ�าป่า

ส่ัก	จ.เพชรบั้รณ์

ปริมาณีการใช่้นำ�าทั�งหมดำ

869.96 เมกะลิตร

รายงานความย่�งยืน 2564
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09ภาคผู้นวก

ข้อำมูลผู้ลการดำาเนินงานด้านความยั�งยืน

มิติิเศึรษฐกิจั

ข้อม้ล 2564 2563 2562 2561 หน่วยั่

ผู้ลเชูิงเศึรษฐกิจั

รวมรายได้ 16,019 14,733 12,688 10,416 ล้านบัาท่

รวมค่าใช้จ่ายในการบัริหาร	และดำาเนินงาน 7,690 6,399 5,868 4,689 ล้านบัาท่

ค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับัพนักงาน 4,272 3,676 3,009 2,228 ล้านบัาท่

คา่ใช้จา่ยในการส่นับัส่นนุองค์กร	ส่มาคม	หรอื

การส่ปอนเซ์อร์กิจกรรมใด	ๆ

2,249,000 177,100 257,400 400,480 บัาท่

ค่าใช้จ่ายอ่น	ๆ 3,416 2,718 2,853 2,458 ล้านบัาท่

ค่าใช้จ่ายภาษั่ 1,257 1,303 1,056 913 ล้านบัาท่

กำาไรสุ่ท่ธุิ 4,945 5,214 4,237 3,713 ล้านบัาท่

ส่ินท่รัพย์รวม 98,390 77,222 61,872 49,146 ล้านบัาท่

หน่�ส่ินรวม 73,521 56,540 45,900 36,847 ล้านบัาท่

ส่่วนของผ้้ถึือหุ้นรวม 24,869 20,682 15,972 12,299 ล้านบัาท่

อัต้ราผลต้อบัแท่นผ้้ถึือหุ้น 21.71 28.45 29.98 34.96 ร้อยละ

อัต้ราผลต้อบัแท่นจากส่ินท่รัพย์ 	5.63 7.50 9.54 10.75 ร้อยละ

ม้ลค่าต้ลาดรวม 	124,550 125,070 135,150 103,880 ล้านบัาท่

การปฏิิบัติิติ่อำลูกค้า

จำานวนส่าขา 5,799 4,884 4,107 3,279 ส่าขา

อัต้ราความพึงพอใจของล้กค้า 91.58 93.44 - - ร้อยละ

มิติิสำังคม

ข้อม้ล 2564 2563 2562 2561 หน่วยั่

พ็นักงาน

จำานวนพนักงานท่ั�งหมด 11,460 10,328 9,589 7,660 คน

จำานวนพนักงานเพศชายท่ั�งหมด 	10,235 9,202 8,590 6,823 คน

จำานวนพนักงานเพศหญิงท่ั�งหมด 	1,225 1,126 999 837 คน

ข้อม้ล 2564 2563 2562 2561 หน่วยั่

จำานวนผ้้บัริหารระดับัส่้ง 10 6 6 5 คน

จำานวนผ้้บัริหาร 26 28 27 23 คน

จำานวนพนักงานและเจ้าหน้าท่่� 11,424 10,294 9,556 7,632 คน

จำานวนพนักงานท่่�อายุน้อยกว่า	30	ปี 8,897 - - - คน

จำานวนพนักงานท่่�อายุระหว่าง	30-40	ปี 2,248 - - - คน

จำานวนพนักงานท่่�อายุมากกว่า	40	ปี 315 - - - คน

จำานวนพนักงานใหม่ท่ั�งหมด 2,096 1,627 3,210 3,086 คน

จำานวนพนักงานใหม่เพศชายท่ั�งหมด 1,907 1,434 2,935 2,857 คน

จำานวนพนักงานใหม่เพศหญิงท่ั�งหมด 189 193 275 229 คน

จำานวนพนักงานใหม่ท่่�อายุน้อยกว่า	30	ปี 2,032 - - - คน

จำานวนพนักงานใหม่ท่่�อายุระหว่าง

30-40	ปี

34 - - - คน

จำานวนพนักงานใหม่ท่่�อายุมากกว่า	40	ปี 30 - - - คน

จำานวนพนักงานพ้นส่ภาพท่ั�งหมด 1,016 920 1,267 1,318 คน

จำานวนพนักงานพ้นส่ภาพเพศชายท่ั�งหมด 920 853 1,158 1,199 คน

จำานวนพนกังานพ้นส่ภาพเพศหญิงท่ั�งหมด 96 67 109 119 คน

จำานวนพนักงานพ้นส่ภาพท่่�อายุ

น้อยกว่า	30	ปี

884 855 - - คน

จำานวนพนักงานพ้นส่ภาพท่่�อายุระหว่าง	

30-40	ปี

104 46 - - คน

จำานวนพนักงานพ้นส่ภาพท่่�อายุ

มากกว่า	40	ปี

28 19 - - คน

อำาชูีวอำนามัยและความปลอำดภัย

พนักงานบัาดเจ็บัจากการท่ำางาน 5 97 109 N/A กรณ่

รายงานความย่�งยืน 2564

5554



ข้อม้ล 2564 2563 2562 2561 หน่วยั่

จำานวนชั�วโมงท่ำางาน	(Hour	Worked) 20,128,109 19,614,752 17,392,596 N/A ชั�วโมง

อัต้ราการบัาดเจ็บัจากการท่ำางาน 0.05 0.99 1.25 N/A เหตุ้การณ์/

ส่องแส่น

ชั�วโมงการ

ท่ำางาน

การเส่่ยช่วติ้จากการบัาดเจบ็ัจากการท่ำางาน 0 0 0 N/A กรณ่

การฝัึกอำบรมและพ็ัฒนาพ็นักงาน

ค่าเฉล่�ยจำานวนชั�วโมงอบัรมต้่อพนักงาน 2.97 3.30 6.30 9.19 ชั�วโมงเฉล่�ย/

คน

ค่าเฉล่�ยค่าใช้จ่ายในการฝ่ึกอบัรม	

ต้่อพนักงาน

177.37 248 924 1,405 บัาท่/

พนักงาน

อัต้ราผลต้อบัแท่นจากการลงทุ่น

ในพนักงาน

3.65 3.34 3.45 3.83 บัาท่/

พนักงาน

ความพ็ึงพ็อำใจัพ็นักงาน

อัต้ราความพึงพอใจของพนักงาน 82.56 ร้อยละ

สำิทธิมนุษยชูน

ค่าความเส่่ยหายจากกรณ่

การละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชน

0 0 0 0 ล้านบัาท่

กรณ่การละเมิดส่ิท่ธุิมนุษัยชน 0 0 0 0 กรณ่

กรณ่การเลือกปฏิิบััต้ิ 0 0 0 0 กรณ่

การมีสำ่วนร่วมติ่อำชูุมชูนและสำังคม

ค่าใช้จ่ายในการส่นับัส่นุนองค์กร	ส่มาคม	

หรือการส่ปอนเซ์อร์กิจกรรมใด	ๆ
2,249,000 177,100 257,400 400,480 บัาท่

ค่าใช้จ่ายเพ่อการกุศล	การบัริจาคให้แก่

องค์กร	ส่มาคม	บัุคคล	หรือส่ังคม
2 5 6 3 ล้านบัาท่

มิติิสำิ�งแวดล้อำม

ข้อม้ล 2564 2563 2562 2561 หน่วยั่

ปริมาณีการใช่้

(kg)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(g/MB)

ปริมาณีการใช่้

(kg)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(g/MB)

การใชู้วัสำดุ

กระดาษั	A4 317,250.10 3,455.42 272,303.80 3,837.00 N/A N/A กิโลกรัม

ข้อม้ล 2564 2563 2562 2561 หน่วยั่

ปริมาณีการใช่้

(kg)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(g/MB)

ปริมาณีการใช่้

(kg)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(g/MB)

กระดาษั	F14 123,917.17 1,349.68 99,333.08 1,399.69 N/A N/A กิโลกรัม

กระดาษั	A3 486.98 5.30 - - N/A N/A กิโลกรัม

กระดาษั	A5 3,769.78 41.06 - - N/A N/A กิโลกรัม

อ่นๆ 193,413.86 2,106.62 - - N/A N/A กิโลกรัม

ปริมาณีการใช่้

(GJ)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(GJ/MB)

ปริมาณีการใช่้

(GJ)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(GJ/MB)

การใชู้พ็ลังงาน

นำ�ามันด่เซ์ล 40,127.03 0.44 37,261.54		 0.53 N/A N/A กิกะจ้ล

นำ�ามันเบันซ์ิน/แก๊ส่โซ์ฮอล์	

91,95
108,672.85 1.18 46,554.49		 0.66 N/A N/A กิกะจ้ล

พลังงานไฟฟ้า 129,965.44 1.42 115,509.39			 1.63 N/A N/A กิกะจ้ล

ปริมาณการใช้พลังงาน

ท่ั�งหมด
278,765.32 3.04 199,325.42 2.81 N/A N/A กิกะจ้ล

ความเข้มข้นของการใช้

พลังงานเท่่ยบักับัจำานวน

พนักงานท่ั�งหมด

24.32 19.30 N/A N/A
กิกะจ้ล

ต้่อคน

ปริมาณีปล่อยั่

(tonCO2e)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(tonCO2e/

MB)

ปริมาณีปล่อยั่

(tonCO2e)

เทียั่บยั่อดำสินเช่่อ 

(tonCO2e/

MB)

การปล่อำยก๊าซ์เรือำนกระจักทางติรงและทางอำ้อำม

ปริมาณการปล่อยก๊าซ์

เรือนกระจกท่างต้รง	

(GHG	Scope	1)

6,471.34 0.070 7,015.68 0.099 2,477.75 1,976.67 tonCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซ์

เรือนกระจกท่างอ้อม	จาก

การใช้พลังงาน	(GHG	

Scope	2)

18,047.15 0.197 16,039.76 0.226 N/A N/A tonCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซ์

เรอืนกระจกท่างอ้อมอ่น	ๆ	

(GHG	Scope	3)

787.15 0.009 528.84 0.007 437.70 329.60 tonCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซ์

เรือนกระจกท่ั�งหมด
25,305.64 0.276 23,584.28 	0.332 2,915.45 2,306.27 tonCO2e

รายงานความย่�งยืน 2564

5756
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รายงานความย่�งยืน 2564

6160



รายงานความย่�งยืน 2564
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